แนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา

ของสานักงาน กศน.
ประจาปี พ.ศ. 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงาน กศน.
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ข้อที่ 12 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ช ายแดน 3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าของส้านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ข้อสั่งการให้ส้านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้าเนินการ (1) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมจิตอาสา 904
กอรปกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น เสาหลั ก ให้ กั บ ชาติ บ้ า นเมื อ งมาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ จวบจนรั ช สมั ย
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการด้ารงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี
และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ท้าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ตราบจนปัจจุบัน
ส้านักงาน กศน. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด้าเนินงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
จะสามารถน้าไปขับเคลื่อนการก้าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ มาตรการในการจัดกิจกรรมให้ข้าราชการครู
บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดส้านักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ท้าให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจมีจิตสาธารณะที่พร้อมเป็นอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดความรักชาติ
เกิดความสามัคคี ร่วมกันปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสามารถขยายผลโครงการสู่ประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)
เลขาธิการ กศน.
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บทที่ 1
โครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน.
1. ความเป็นมา
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น เสาหลั ก ให้ กั บ ชาติ บ้ า นเมื อ งมาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ จวบจนรั ช สมั ย
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการด้ารงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี
และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ท้าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และด้ารงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้น้าการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่นคงของประเทศ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมน้าพระราชด้าริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และน้าไปปรับใช้ ท้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่ส้าคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่าง
สง่า งาม ประชาชนสามารถน้ าความรู้ ที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ งาน ตลอดจนใช้ ชีวิ ตอยู่ บนพื้น ฐาน
ของความเป็ น ไทยและพอเพีย ง มี ความรั กความศรัท ธาในสถาบันพระมหากษัตริ ย์ มีจิต ใจที่ตั้ งมั่นอยู่ ในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ปณิธานในการบ้าเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการท้าความดีด้วยหัวใจ โดยหน่วยงาน
ทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ หน่ ว ยทหารรั ก ษาพระองค์ ข้า ราชบริ พ ารในพระองค์ ฯ ร่ ว มกั บ
ประชาชนจิตอาสา “เราท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และพระองค์
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ห น่ ว ยราชการในพระองค์ 904 ร่ ว มกั น จั ด โครงการจิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด้าริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จพระบรมราชชนนี พั นปี หลวง
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมาน
สามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน จึงท้าให้ เกิดจิตอาสาที่มีจิตแห่งการท้าความดีงามทั้ง
ปวงแก่ เพื่อนมนุ ษย์ โดยเต็มใจสมั ครใจอิ่ มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติ สุ ข ที่ พร้อมจะเสี ยสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา
เพื่อสาธารณประโยชน์ในการท้ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุข
ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุข
เมื่อได้ท้าความดีและเห็นน้้าตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และพลัง
แห่งความดีงาม
ปัจจุบันจิตอาสาตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) จิ ต อาสาพั ฒ นา : กิ จ กรรมจิ ต อาสาพระราชทานที่ มี วั ต ถุ ป ะสงค์ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของแต่ ล ะชุ ม ชน
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ

2
และสิ่งแวดล้อม การอ้านวยความสะดวก และความปลอดภัยในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน การประกอบอาชีพ
รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ
2) จิตอาสาภัยพิบัติ : กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ เฝูา ตรวจ เตือน และเตรียมการ
รองรั บภั ยพิ บั ติ ทั้ งที่ เกิ ดจากธรรมชาติ และที่ เกิ ดจากสาเหตุ อื่ น ๆ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อประชาชนในพื้ นที่ โดยรวม
และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
เป็นต้น และ
3) จิ ตอาสาเฉพาะกิ จ : กิ จ กรรมจิ ตอาสาพระราชทานที่ มี วั ตถุ ประสงค์ ให้ ปฏิ บั ติ ในงานพระราชพิ ธี
หรือการรับเสด็จ ในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้ก้าลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
หรืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟูสถานที่
ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการน้อมน้าพระราชด้าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทาง
ในการด้าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ สามารถด้ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการด้าเนินชีวิตจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ
สืบเนื่องจากพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นั้น ส้านักงาน กศน.ได้น้อมน้ามา
เป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รั บการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมกันปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของ
ประชาชน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื้นที่ อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีความรัก
ชาติ เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี เป็ น รากฐานที่ เ หนี ยวแน่ น ในการพั ฒ นาประเทศชาติ ใ ห้ มี ค วามเจริ ญ มั่ น คง
เพราะถื อ ว่ า บุ ค ลากรเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามส้ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ประเภท
ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถูกก้าหนดให้เป็นนโยบายที่มีความส้าคัญและจัดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ที่ก้าหนดไว้เพื่อบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ก้าหนดให้การปฎิรูปกระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ตอบสนองต่อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 (การเปลี่ ยนโฉมบทบาท “ครู ” ให้ เ ป็น ครูยุ คใหม่ )
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ที่ก้าหนดว่าต้องให้ความส้าคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิต ส้านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และอิทธิพลต่าง ๆ
มีผ ลต่อการด้าเนิน งานขององค์การ ประกอบกับมติ คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ข้อที่ 12 เรื่อง
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้าง
โอกาสและลดความเหลื่อมล้้าของส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
ข้อสั่งการให้ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้าเนินการ (1) สนับสนุนให้ครู
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และบุ คลากรเข้ารั บ การอบรมจิ ตอาสา 904 และการจัดกิจกรรมที่ส่ งผลให้ เกิดความรักชาติ เกิดความรัก
ความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง สอดคล้องกับนโยบาย
และจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ กษาธิ การประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก้าหนดด้าน การพั ฒ นาการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน้ายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” เป็ น หลั ก ในการด้ า เนิ น การ 2) เฝู า ระวั ง ภั ย ทุ ก รู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษา
ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 3) ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่น
ร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ 4) ปลู ก ฝั ง นั ก ศึ ก ษาให้ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเป็ น ผู้ มี ค วามพอเพี ย ง มี วิ นั ย
มีความสุจริต มีจิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด และเพื่อให้การด้าเนินการของส้านักงาน กศน.
สอดรับกับนโยบายและหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้นั้น
ส้ า นั ก งาน กศน.จ้ าเป็ น ต้อ งลงทุ น เพื่ อพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มีทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ และทั ศนคติ ที่ ดี
ต่ อ การท้ า งานให้ ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ ม และปั จ จั ย อื่ น ๆ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ ส ามารถน้ าศักยภาพของแต่ล ะบุคคลมาใช้ และสร้างให้ แต่ล ะบุคคลเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันของชาติและองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อน้าไปสู่
การพัฒนาเยาวชนไทย บุคลากรผู้ ท้าหน้าที่ครูในยุคปัจจุบันจึงควรเป็นผู้อ้านวยการการเรียนรู้เพื่ อให้ผู้ เรียน
เด็ก และเยาวชนมีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง
เหมาะสม และเหมาะควรในการกระท้า ส้ าหรับผู้ อ้านวยการเรียนรู้ในที่นี้จ้าเป็นต้องส่งเสริมให้ความรู้เ รื่อง
บุ ญ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย์ การปกปู อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และสถาบั น ส้ า คั ญ ของชาติ
และความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้าความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้ผู้เรียน
ในสั งกั ดส้ านั กงาน กศน. รวมทั้ งประชาชนทั่ วไปให้ ได้ รั บ กระบวนการเรี ย นรู้ และด้ า รงตนเป็ น เยาวชนที่ ดี
มีจิ ตสาธารณะพร้ อมที่จะบ้ าเพ็ญประโยชน์ ต่อส่ วนรวม และร่ว มกันปกปูองและเชิดชูส ถาบันพระมหากษัตริย์
โดยส้านักงาน กศน. ได้จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” และ “หลักสูตร
หลักประจ้า” ณ โรงเรี ยนจิ ตอาสาพระราชทาน มีผู้ ผ่านการอบรมภายในสังกัดส้ านักงาน กศน. จ้านวน 67 คน
(ข้อมูลรุ่นที่ 1 – 4 ทั้ง “หลักสูตรพื้นฐาน” และ “หลักสูตรหลักประจ้า ”) เพื่อเป็นจิตอาสาตัวอย่าง เป็น ก้าลัง
เป็นแกนน้า เป็นรากแก้วที่จะเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ที่จะน้าความรู้ ความเข้าใจ ค้าว่าจิตอาสาไปขยายผลในการ
พัฒนาบุคลากรภายในสังกัดส้านักงาน กศน. รวมถึงประชาชน ผู้เรียน ให้เกิดการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตส้านึก
สร้ างระเบี ย บวิ นั ย สามารถเป็ น ผู้ น้ าส้ าคัญในการประสานความร่ว มมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่ และน้าความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติ และภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้การด้าเนินงานโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก้าหนดแนวทางในการด้าเนินงานโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ขึ้นเพื่อ ให้เกิด
การรับรู้ เข้าใจ และสามารถน้าไปปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง หน่วยงานในสังกัดส้านักงาน กศน.
และเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของโครงการฯ
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ห น่ ว ยงาน/สถานศึ กษาในสั งกัดส้ านักงาน กศน. ใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานขับเคลื่ อ น
โครงการจิ ตอาสาของส้ านั กงาน กศน. ขึ้ นเพื่อ ให้ เกิ ดการรับรู้ เข้ าใจ และสามารถน้ าไปปฏิบัติ งานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งหน่วยงานในสังกัดส้านักงาน กศน. และเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของโครงการฯ
3. ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ประกอบด้วย
3.1 ส้านักงาน กศน. (กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง)
3.2 สถาบัน กศน. ภาค
3.3 กลุ่มส้านักงาน กศน.จังหวัด
3.4 ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
3.5 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
3.6 สถาบันการศึกษาทางไกล
4. กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
โครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมย่อย ๆ ดังนี้
4.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
4.2 กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ประกอบด้วย
4.2.1 กิจกรรมที่ 1 การประกวดชุมชนจิตอาสา
4.2.2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
4.2.3 กิจกรรมที่ 3 การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
4.2.4 กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
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5. กรอบในการดาเนินงานโครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน.

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. สถานที่ดาเนินการ/พื้นทีด่ าเนินการ
77 จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษาและ
พัฒนาต่อเนื่องสิรินธรและสถาบันการศึกษาทางไกล
8. งบประมาณ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ส้านักงาน กศน. งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
9. ประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 สานักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน. มีบุคลากรที่เป็นจิตอาสาต้นแบบ เป็นตัว อย่าง เป็นก้าลัง และเป็นแกนน้าใน
การพัฒนาบุ คลากรภายในสั งกัดส้ านั กงาน กศน. ในการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตส้านึก สร้างระเบียบวินัย
สามารถเป็ น ผู้ น้ า ส้ า คั ญ ในการประสานความร่ ว มมื อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่
และน้ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากสถานการณ์ วิ ก ฤติ และภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการการจัดการมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการเผชิญสถานการณ์วิกฤติต่างๆ
เช่น อุทกภัย วาตภัยฯ
9.2 สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครมีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
อาสาในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรในการด้าเนินงาน รวมถึงหน่วยงานได้พัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สร้ างวิ นั ย เกิ ด ความรั ก สามั ค คี ในหน่ ว ยงานมากยิ่ ง ขึ้ น และสามารถน้ า
หลักแนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
9.3 ชุมชน
ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตอาสา รู้จักการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
และรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดการสร้างความสามัคคีในชุมชน และได้รับ
การช่วยเหลือหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤต รวมถึงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับ
ชุมชน และการใช้ชีวิตอย่างการพึ่งพาตนเองและยึดหลักของความพอเพียงตามพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9)
9.4 ประชาชนและผู้เรียนทุกกลุ่มวัย
ประชาชนและผู้เรียนทุกกลุ่มวัย มีความรู้ความเข้าใจหลักการประชาธิปไตยและร่วมกันสร้างสรรค์สังคม
ให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี เกิดจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครและบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตลอดเวลา มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สร้ างวิ นั ย มี จิ ตส้ านึ กรั บผิ ดชอบต่ อ สั ง คม ยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย และเกิดความตระหนัก พร้อมที่จะ
ร่วมปกปูองเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เรียนทุกกลุ่ม
วั ยสามารถให้ ความช่ วยเหลื อหรื อปฐมพยาบาลผู้ ประสบภั ยให้ เกิ ดความปลอดภั ยในเบื้ องต้ นได้ อย่ างถู กต้ อง
น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวการด้ารงชีวิตในทางสายกลางไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน และ
สามารถแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
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บทที่ 2
ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
ส้ า นั ก งาน กศน. ได้ น้ อมน้ า พระราโชบายของสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10 มาเป็ น แนวทาง
เพื่ อให้ ผู้ ที่ ได้ รั บการอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ มี จิ ต สาธารณะที่ พ ร้ อ มอาสาสมั ค รในการบ้ า เพ็ ญ ประโยชน์
ต่อส่ว นรวม และร่ ว มกันปกปูองและเชิดชูส ถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื้นที่ อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีความรักชาติ เกิดความรัก
ความสามัคคีเป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส้านักงาน กศน. จึงได้น้านโยบาย
สู่การปฏิบัติผ่านการด้าเนินงานโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. โดยก้าหนดการด้าเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
2. กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมที่ 1 การประกวดชุมชนจิตอาสา
2.2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
2.3 กิจกรรมที่ 3 การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสา
2.4 กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
และเพื่อให้การด้าเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน.
ร่วมด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จ้าเป็นต้องก้าหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งในระดับ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน โดยแต่ละฝุายจะต้องด้าเนินงานและประสานงานกันจัดกิจกรรม ตลอดจน
มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับนโยบาย แนวทางการด้าเนินงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ให้เป็นไปตาม
ภารกิจหน้าที่ที่ก้าหนด ดังนี้
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การดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน. มีขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
สานักงาน กศน.

สถาบันสิรินธร

นโยบาย ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน

รับนโยบายจากผู้บริหาร
เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนยุทธศาสตร์

สถาบัน กศน.ภาค/กลุ่มสานักงาน กศน.
จังหวัด

สานักงาน กศน.จังหวัด
/สถาบันการศึกษาทางไกล

รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์

รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผน
ยุทธศาสตร์

ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแล
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ชี้แจงนโยบายในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงาน
พัฒนาสื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้

ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ
ดูแล ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ

จัดเวทีแสดงผลงานระดับ
สถาบัน กศน.ภาค/กลุ่ม
ส้านักงาน กศน.จังหวัด

ส่งเสริม สนับสนุน อ้านวย
ความสะดวกด้านทรัพยากร

จัดสรรงบประมาณ

.

ส่งเสริม สนับสนุนให้
ด้าเนินการจัดกิจกรรม

ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล
ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ

นิเทศ ติดตาม

จัดเริ่มต้นกิจกรรม
kick off การอบรม

ประสานงาน

ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด้าเนินงานพัฒนาสื่อใน
การส่งเสริมการเรียนรู้
และระบบการรายงานผล

จัดเวทีแสดงผลงาน
ระดับประเทศ
(๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๖๕)

คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้า
คุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ติดตามและประเมินผล

การประกวดชุมชนจิตอาสา
การแข่งขันขับร้องบทเพลง
พระราชนิพนธ์ใน ร.๙
การประกวดการจัดท้า
โครงงานจิตอาสาต้นแบบ
การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทา้
คุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ก้ากับ ติดตามและประเมินผล

จัดอบรมโครงการหลักสูตร
จิตอาสาของส้านักงาน กศน.
จัดเวทีแสดงผลงานระดับ
ส้านักงาน กศน.จังหวัด
*การประกวดจิตอาสาชุมชน

การแข่งขันขับร้องบทเพลง
พระราชนิพนธ์ ใน ร.๙
การประกวดการจัดท้า
โครงงานจิตอาสาต้นแบบ
การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้า
คุณประโยชน์ด้านจิตอาสา

ก้ากับ ติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาด้าเนินการถึง
สิ้นเดือนก.ย.๖๕

ระยะเวลาด้าเนินการถึง
๓๑ พ.ค.๖๕

หมายเหตุ * สถาบันการศึกษาทางไกลไม่ต้องด้าเนินการ

ระยะเวลาด้าเนินการถึง
๒๙ เม.ย.๖๕

ระยะเวลาด้าเนินการถึง 31 มี.ค.๖๕

เปูาหมาย
130 คน
ขยายผลสู่
ชุมชน/กลุ่ม
คน/ผู้เรียน
ถอดบทเรียน
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1. ภารกิจและหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.)
ส้านักงาน กศน. ได้ด้าเนินการวางกรอบงานให้มีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
จ้านวน 10,000 คน ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ บุคลากร และผู้เรียนสังกัดส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนในสังกัด
ส้านักงาน กศน. เป็นจิตอาสาตัวอย่าง เป็นก้าลัง เป็นแกนน้า เป็นรากแก้วที่จะเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ที่จะน้า
ความรู้ ความเข้าใจ ค้าว่า จิ ตอาสาไปขยายผลในการพัฒ นาบุคลากรภายในสั งกัดส้ านักงาน กศน. รวมถึ ง
ประชาชน ผู้เรียน ให้เกิดการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตส้านึก สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้น้าส้าคัญใน
การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และน้าความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติ และภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก้าหนดแนวทางใน
การด้าเนินงาน ดังนี้

1.1 ก้าหนดนโยบายการด้าเนินการ ตลอดทั้งการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
โครงการให้มีการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
1.2 จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดส้านักงาน กศน. สถาบัน กศน.ภาค กลุ่มส้านักงาน กศน.จังหวัด
ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาทางไกล และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
เพื่อด้าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้ก้าหนด
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน. จัดกิจกรรมตามที่ได้ก้าหนด
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1.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน ส้านักงาน กศน. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
(ETV) และหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด้าเนินงานใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ 2 ครั้ง (ก่อนการอบรมและการขยายผล) รวม 10 ครั้ง
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงาน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่
1.6 จัดเวทีแสดงผลงานระดับประเทศ
1.7 ส้านักงาน กศน. สรุปรายงานผลการด้าเนินงานโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นรูปเล่ม
เสนอต่อผู้บริหาร
2. ภารกิจและหน้าที่ของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
2.2 ด้าเนินการจัดกิจกรรม Kick off การอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน. พร้อมกันทั่ว
ประเทศ ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ในวันที่ 15 มกราคม 2565 และเริ่มการอบรมหลักสูตรจิต
อาสาของส้านักงาน กศน. ทั่วประเทศในวันที่ 15-16 มกราคม 2565 กลุ่มเปูาหมายเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ บุคลากรและผู้เรียนในสังกัด โดยปฏิบัติตาม
แนวทางที่ส้านักงาน กศน. ในด้านเนื้อหาหลักสูตร และจ้านวนชั่วโมงในการอบรม
2.3 ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
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หมายเหตุ :
1) วิทยากรจิตอาสา ควรพิจารณา
1.1) ต้ องเป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการอบรมจิต อาสา 904 และควรพิจารณาจากหน่ว ยงานในสั งกั ด
ส้านักงาน กศน.
1.2) สามารถประสานความร่วมมือหรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ตามความเหมาะสม
2) วิทยากรในหัว ข้อเรื่ องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่ว ยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR) ควรเป็น
วิทยากรจากส้านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
3) ส้ านั กงาน กศน. เป็ น ผู้ จั ดท้าแบบประเมิน ความคิดเห็ นของผู้ จั ดการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรม
และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี ต่ อโครงการหลั กสู ตรจิ ตอาสาของส้ านั กงาน กศน. เพื่ อ ทราบบริ บ ทปั ญ หาและอุ ป สรรค
โดยแบบประเมินแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ดังนี้
3.1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และสังกัด
3.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านบริบทของหลักสูตร 2) ด้าน
ปัจจัยน้าเข้า : คุณสมบัติของวิทยากร 3) ด้านกระบวนการ : ทรัพยากรด้าเนินการ และ 4) ด้านกระบวนการ :
การจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผล
3.3) ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า รั บการฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ 1) ด้า นความคาดหวั ง “ก่ อ น” เข้ า รั บ
การฝึกอบรม 2) ด้านผลที่ได้รับ “หลัง” เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) ด้านการบริหารจัดการโครงการ
เพื่อประเมินผลการด้าเนินงาน โดยจะน้าผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานพัฒนาสื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้ และระบบการรายงานผลใน
ภาพรวมของส้านักงาน กศน.
2.5 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาให้บุคลากรตามที่ส้านักงาน กศน.
ก้าหนด และจัดส่งไปทีส่ ้านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ทราบเพื่อด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
2.6 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน
2.7 รายงานค่า ใช้จ่า ย ผลการดาเนิน งานส่งไปยังระบบรายงานของสถาบันการศึกษาและพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน (รูปเล่ม) ส่งสานักงาน กศน. (ส่วนกลาง) รับทราบผล เพื่อ
พัฒนากระบวนการดาเนินงานให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 256๕
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3. ภารกิจและหน้าที่ของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สถาบัน กศน. ภาค)

3.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ภ าระหน้ าที่ ในการน้า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ จั ด ประชุ ม ชี้แ จง แต่ง ตั้ ง
คณะท้างานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดท้าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานเสนอตามล้าดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขโครงการ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและอบรมบุคลากร โดยให้สถาบัน กศน. ภาคด้าเนินการจั ด
กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน. แห่งละ 50 คน กลุ่มเปูาหมายเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ บุคลากรและผู้เรียนในสังกัด โดยปฏิบัติตาม
แนวทางที่ส้านักงาน กศน. ในด้านเนื้อหาหลักสูตร และจ้านวนชั่วโมงในการอบรม
3.3 ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
หมายเหตุ :
1) วิทยากรจิตอาสา ควรพิจารณา
1.1) ต้ องเป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการอบรมจิต อาสา 904 และควรพิจารณาจากหน่ว ยงานในสั งกั ด
ส้านักงาน กศน.
1.2) สามารถประสานความร่วมมือหรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ตามความเหมาะสม
2) วิทยากรในหัว ข้อเรื่ องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่ว ยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR) ควรเป็น
วิทยากรจากส้านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
3) ส้ านั กงาน กศน. เป็ น ผู้ จั ดท้าแบบประเมิน ความคิดเห็ นของผู้ จั ดการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรม
และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี ต่ อโครงการหลั กสู ตรจิ ตอาสาของส้ านั กงาน กศน. เพื่ อ ทราบบริ บ ทปั ญ หาและอุ ป สรรค
โดยแบบประเมินแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ดังนี้
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3.1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และสังกัด
3.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ได้ แก่ 1) ด้านบริบทของหลักสูตร 2) ด้าน
ปัจจัยน้าเข้า : คุณสมบัติของวิทยากร 3) ด้านกระบวนการ : ทรัพยากรด้าเนินการ และ 4) ด้านกระบวนการ :
การจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผล
3.3) ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า รั บการฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ 1) ด้า นความคาดหวั ง “ก่ อ น” เข้ า รั บ
การฝึกอบรม 2) ด้านผลที่ได้รับ “หลัง” เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) ด้านการบริหารจัดการโครงการ
เพื่อประเมินผลการด้าเนินงาน โดยจะน้าผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานพัฒนาสื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้
3.6 ด้าเนินการจัดเวทีแสดงผลงานระดับสถาบัน กศน.ภาค โดยพิจารณาคัดเลือก
๓.๖.๑ การประกวดชุมชนจิตอาสา
๓.๖.๒ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
๓.๖.๓ การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
๓.๖.๔ การคัดเลื อกผู้ ป ฏิบั ติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา (ประชาสัมพันธ์การคัดเลื อก
ผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาให้บุคลากร) ตามที่ส้านักงาน กศน. ก้าหนด และจัดส่งไปที่ส้านักงาน
กศน. (ส่วนกลาง) ทราบเพื่อด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
3.7 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน และรายงานผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารรายละเอียดผู้ผ่าน
การคั ด เลื อ กทุ ก ประเภทไปยั ง ส้ า นั ก งาน กศน.(ส่ ว นกลาง) ภายในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 256 ๕
เพื่อให้ส้านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
3.8 รายงานค่าใช้จ่าย ผลการดาเนินงานส่งไปยังระบบรายงานของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง
สิรินธร และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน (รูปเล่ม) ส่งสานักงาน กศน. (ส่วนกลาง) รับทราบผล เพื่อพัฒนา
กระบวนการดาเนินงานให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 256๕
หมายเหตุ
1) เมื่อได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณและมีการด้าเนินการแล้ว ให้ห น่ว ยงานคืนเงินที่เหลื อจ่าย
พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายกลับมาที่ส้านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 256๕
2) การแสดงผลงานระดับประเทศ ส้านักงาน กศน. ได้ก้าหนดให้ด้าเนินการจัดส่งทีม ดังนี้
2.1) จิตอาสาชุมชน
จ้านวน 1 ทีม (ไม่เกิน 10 คน)
2.2) การแข่งขันขับร้องเพลงทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค
จ้านวน ๔ ทีม
- ระดับประถมศึกษา
จ้านวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ้านวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
จ้านวน 1 ทีม
- ประเภทนักศึกษาผู้พิการ
จ้านวน ๑ ทีม
2.3) การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสาต้นแบบ (ตัวแทนไม่เกิน 2 คน) จ้านวน 3 ทีม
- ระดับประถมศึกษา
จ้านวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ้านวน 1 ทีม
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- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
จ้านวน 1 ทีม
2.๔) เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของสถาบัน กศน. ภาค จ้านวนไม่เกิน 5 คน และส้านักงาน
กศน.จังหวัด/กทม. จ้านวนไม่เกิน 5 คน
4. ภารกิ จและหน้ า ที่ ของกลุ่ มส านั กงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ยจั งหวั ด
(กลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัด)

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแล ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานพัฒนาสื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้
4.3 ด้าเนินการจัดเวทีแสดงผลงานระดับกลุ่มส้านักงาน กศน.จังหวัด
โดยพิจารณาคัดเลือก
๔.๓.๑ การประกวดชุมชนจิตอาสา
๔.๓.๒ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในร.๙
๔.๓.๓ การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
๔.๓.๔ การคัดเลื อกผู้ ป ฏิบั ติ งานที่ ท้าคุณ ประโยชน์ด้ านจิต อาสา (ประชาสั มพันธ์ การคั ดเลื อก
ผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาให้บุคลากร) ตามที่ส้านักงาน กศน. ก้าหนด และจัดส่งไปที่ส้านักงาน
กศน. (ส่วนกลาง) ทราบเพื่อด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
๔.๔ ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน และรายงานผลการคัดลือกพร้อมเอกสารรายละเอียด
ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทไปยังสถาบัน กศน. ภาค ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สถาบัน กศน.
ภาคด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
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๔.๕ รายงานค่าใช้จ่าย ผลการดาเนินงานส่งไปยังระบบรายงานของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง
สิรินธร และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน (รูปเล่ม) ส่งสานักงาน กศน. (ส่วนกลาง) รับทราบผล เพื่อพัฒนา
กระบวนการดาเนินงานให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 256๕
หมายเหตุ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีการด้าเนินการแล้ว ให้หน่วยงานคืนเงินที่เหลือจ่าย
พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายกลับมาที่ส้านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 256๕
5. ภารกิ จ และหน้ า ที่ ข องส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร (สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

5.1 ชี้ แจงนโยบายที่ ต้อ งด้ าเนิ น การต่อ ข้า ราชการ บุค ลากร และเจ้ าหน้า ที่ เพื่อ สร้ างความเข้า ใจ
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับดูแลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน อ้านวยความสะดวกด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ สื่อการเรียนรู้ และทรัพยากร ฯลฯ
5.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและอบรมบุค ลากร
โดยให้ ส้ า นัก งาน กศน.จั ง หวั ด /
กรุ ง เทพมหานครด้ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมอบรมหลั ก สู ต รจิ ต อาสาของส้ า นั ก งาน กศน. แห่ ง ละ 130 คน
กลุ่มเปู าหมายเป็น ผู้ บริห าร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามแนวทางที่ส้านักงาน กศน.
ในด้านเนื้อหาหลักสูตร และจ้านวนชั่วโมงในการอบรม
5.5 ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
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หมายเหตุ :
1) วิทยากรจิตอาสา ควรพิจารณา
1.1) ต้ องเป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการอบรมจิต อาสา 904 และควรพิจารณาจากหน่ว ยงานในสั งกั ด
ส้านักงาน กศน.
1.2) สามารถประสานความร่วมมือหรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ตามความเหมาะสม
2) วิทยากรในหัว ข้อเรื่ องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่ว ยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR) ควรเป็น
วิทยากรจากส้านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
3) ส้ านั กงาน กศน. เป็ น ผู้ จั ดท้าแบบประเมิน ความคิดเห็ นของผู้ จั ดการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรม
และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี ต่ อโครงการหลั กสู ตรจิ ตอาสาของส้ านั กงาน กศน. เพื่ อ ทราบบริ บ ทปั ญ หาและอุ ป สรรค
โดยแบบประเมินแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ดังนี้
3.1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และสังกัด
3.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านบริบทของหลักสูตร 2) ด้าน
ปัจจัยน้าเข้า : คุณสมบัติของวิทยากร 3) ด้านกระบวนการ : ทรัพยากรด้าเนินการ และ 4) ด้านกระบวนการ :
การจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผล
3.3) ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า รั บการฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ 1) ด้า นความคาดหวั ง “ก่ อ น” เข้ า รั บ
การฝึกอบรม 2) ด้านผลที่ได้รับ “หลัง” เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) ด้านการบริหารจัดการโครงการ
เพื่อประเมินผลการด้าเนินงาน โดยจะน้าผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
5.6 เมื่อด้าเนินการจัดการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม
ให้ ส ถานศึก ษาด้ า เนิ น การขยายผลการด้า เนิ น งานให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม (โดยผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมต้ องมี ส่ ว นใน
การด้าเนินกิจกรรมเป็นหลัก) ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ และให้ด้าเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม
ได้แก่ ๑) การประกวดชุมชนจิตอาสา ๒) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในร.๙ ๓) การประกวดการจัดท้า
โครงงานจิตอาสาต้นแบบ และ ๔) การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
5.7. ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ด้าเนินการจัดเวทีแสดงผลงานระดับจังหวัด
โดยพิจารณาคัดเลือก
๕.๗.๑ การประกวดชุมชนจิตอาสา
๕.๗.๒ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในร.๙
๕.๗.๓ การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
๕.๗.๔ การคัดเลื อกผู้ ป ฏิบั ติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา (ประชาสัมพันธ์การคัดเลื อก
ผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาให้บุคลากร) ตามที่ส้านักงาน กศน. ก้าหนด และจัดส่งไปที่ส้านักงาน
กศน. (ส่วนกลาง) ทราบเพื่อด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
5.8 ส้ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร ก้ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งาน
และรายงานผลการคัด เลือกพร้อมเอกสารรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทไปยังกลุ่มส้านักงาน กศน.
จังหวัดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้กลุ่มส้านักงาน กศน.จังหวัดด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
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5.9 รายงานค่าใช้จ่าย ผลการดาเนินงานส่งไปยังระบบรายงานของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง
สิรินธร และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน (รูปเล่ม) ส่งสานักงาน กศน. (ส่วนกลาง) รับทราบผล เพื่อพัฒนา
กระบวนการดาเนินงานให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
หมายเหตุ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีการด้าเนินการแล้ว ให้หน่วยงานคืนเงินที่เหลือจ่าย
พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายกลับมาที่ส้านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
6. ภารกิจและหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต (กศน.อาเภอ/เขต)
ด้าเนินการโดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด้าเนินโครงการ
ดังนี้

6.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา มีภ าระหน้า ที่ใ นการน้ านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ จั ดประชุม ชี้ แจง แต่ง ตั้ ง
คณะท้างานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดท้าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานเสนอตามล้าดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขโครงการ
6.2 สถานศึ ก ษาและครู (ผู้ ผ่ า นการอบรมโครงการหลั ก สู ต รจิ ต อาสาของส้ า นั ก งาน กศน.)
มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้เรียนทุกกลุ่มวัย โดยประชาสัมพันธ์และชี้แจง
แนวทางการคัดสรรกิจกรรมการประกวด
6.3 พิจารณาคัดเลือก
6.3.1 กลุ่มการจัดตั้งงานจิตอาสาชุมชน
6.3.2 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
6.3.3 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดการจัดท้าโครงการจิตอาสาต้นแบบ
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6.3.4 การคัดเลื อกผู้ ป ฏิบั ติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา (ประชาสัมพันธ์การคัดเลื อก
ผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาให้บุคลากร) ตามที่ส้านักงาน กศน. ก้าหนด และจัดส่งไปที่ส้านักงาน
กศน. (ส่วนกลาง) ทราบเพื่อด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
6.4 ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.หรือครู ประสานกลุ่มเปูาหมาย
เตรี ยมความพร้อมในการคัดสรร ตามก้าหนดการที่ กศน.อ้าเภอ/เขตแจ้ง โดยผู้ ผ่ านกิจกรรมอบรมโครงการ
หลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.หรือครู ท้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ค้าปรึกษาใน
การเข้ารับการคัดสรร
6.5 กศน.อ้าเภอ/เขต ด้าเนินการตามท้าหน้าที่
6.6 ประสานกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย หมู่บ้าน กลุ่ม องค์กรชุมชน จัดท้าปูายแสดงไว้ที่หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ท้าการชุมชนจิตอาสาดีเด่น ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและประชาสัมพันธ์ขยายผลการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
6.7 ให้ชุมชนจิตอาสาดีเด่นที่ได้รับการคัดสรร ด้าเนินการถอดบทเรียนและส่ง ผลการถอดบทเรียนให้
ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ด้าเนินการต่อไป
7. ภารกิจและหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทางไกล
ด้าเนินการโดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด้าเนินโครงการ
ดังนี้
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7.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา มีภ าระหน้า ที่ใ นการน้ านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ จั ดประชุม ชี้ แจง แต่ง ตั้ ง
คณะท้างานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดท้าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานเสนอตามล้าดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขโครงการ
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและอบรมบุคลากร โดยให้สถาบัน กศน. ภาคด้าเนินการจั ด
กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน. แห่งละ 50 คน กลุ่มเปูาหมายเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ บุคลากรและผู้เรียนในสังกัด โดยปฏิบัติตาม
แนวทางที่ส้านักงาน กศน. ในด้านเนื้อหาหลักสูตร และจ้านวนชั่วโมงในการอบรม
7.3 ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
หมายเหตุ :
1) วิทยากรจิตอาสา ควรพิจารณา
1.1) ต้ องเป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการอบรมจิต อาสา 904 และควรพิจารณาจากหน่ว ยงานในสั งกั ด
ส้านักงาน กศน.
1.2) สามารถประสานความร่วมมือหรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ตามความเหมาะสม
2) วิทยากรในหัว ข้ อเรื่ องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่ว ยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR) ควรเป็น
วิทยากรจากส้านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
3) ส้ านั กงาน กศน. เป็ น ผู้ จั ดท้าแบบประเมิน ความคิดเห็ นของผู้ จั ดการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรม
และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี ต่ อโครงการหลั กสู ตรจิ ตอาสาของส้ านั กงาน กศน. เพื่ อ ทราบบริ บ ทปั ญ หาและอุ ป สรรค
โดยแบบประเมินแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ดังนี้
3.1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และสังกัด
3.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านบริบทของหลักสูตร 2) ด้าน
ปัจจัยน้าเข้า : คุณสมบัติของวิทยากร 3) ด้านกระบวนการ : ทรัพยากรด้าเนินการ และ 4) ด้านกระบวนการ :
การจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผล
3.3) ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า รั บการฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ 1) ด้า นความคาดหวั ง “ก่ อ น” เข้ า รั บ
การฝึกอบรม 2) ด้านผลที่ได้รับ “หลัง” เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) ด้านการบริหารจัดการโครงการ
เพื่อประเมินผลการด้าเนินงาน โดยจะน้าผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
7.4 ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานพัฒนาสื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้
7.6 สถานศึ ก ษาและครู (ผู้ ผ่ า นการอบรมโครงการหลั ก สู ต รจิ ต อาสาของส้ า นั ก งาน กศน.)
มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้เรียนทุกกลุ่มวัย โดยประชาสัมพันธ์และชี้แจง
แนวทางการคัดสรรกิจกรรมการประกวด
7.7 พิจารณาคัดเลือก
7.7.1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
7.7.2 การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
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7.7.3 การคัดเลื อกผู้ ป ฏิบั ติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา (ประชาสัมพันธ์การคัดเลื อก
ผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาให้บุคลากร) ตามที่ส้านักงาน กศน. ก้าหนด และจัดส่งไปที่ส้านักงาน
กศน. (ส่วนกลาง) ทราบเพื่อด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
7.8 ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.หรือครู ประสานกลุ่มเปูาหมาย
เตรียมความพร้อมในการคัดสรร ตามก้าหนดการ โดยผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาสาของ
ส้านักงาน กศน.หรือครู ท้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ค้าปรึกษาในการเข้ารับการคัดสรร
7.9 ด้าเนินการตามท้าหน้าที่
7.10 ก้ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งาน และรายงานผลการคั ด เลื อ กพร้ อ มเอกสาร
รายละเอี ย ดผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กทุ ก ประเภทไปยั ง สถาบั น กศน.ภาค ภายในวั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
เพื่อให้สถาบัน กศน.ภาค ด้าเนินการประกวด/คัดเลือกต่อไป
๗.๑๑ รายงานค่าใช้จ่าย ผลการดาเนินงานส่งไปยังระบบรายงานของสถาบันการศึกษาและพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน (รูปเล่ม) ส่งสานักงาน กศน. (ส่วนกลาง) รับทราบผล เพื่อ
พัฒนากระบวนการดาเนินงานให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
หมายเหตุ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีการด้าเนินการแล้ว ให้หน่วยงานคืนเงินที่เหลือจ่าย
พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายกลับมาที่ส้านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
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บทที่ 3
การดาเนินงานโครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน.
ส้านั กงาน กศน. ได้น้ อมน้ าพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่ วงใย และทรง
ค้านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส้าคัญ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท้าให้ประเทศชาติมั่นคง
เป็นปึกแผ่น มีความรักความสามัคคี ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแนวพระราชด้าริต่าง ๆ ในการบ้าบัด
ทุ กข์ บ้ ารุ งสุ ขให้ ประชาชน ด้ วยเหตุ ผลดั งกล่ าวจึ งน้ า มาเป็ นแนวทางในการด้ าเนิ นงานโครงการจิ ตอาสาของ
ส้านักงาน กศน. และเป็นการขับเคลื่ อนโครงการให้เกิดเป็นรู ปธรรม ส่งผลถึงตัวประชาชนและผู้เรียนทุกกลุ่มวั ย
อีกทั้งเป็นการน้านโยบายสู่การปฏิบัติลงสู่พื้นที่และเล็งเห็นผลที่ชัดเจน ประชาชนยังได้รับผลประโยชน์ในการด้าเนิน
โครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม
ส้ านั กงาน กศน. จึ งได้ น้ านโยบายสู่ การปฏิบัติผ่ านการด้าเนินงานโครงการจิตอาสาของส้ านักงาน กศน.
โดยก้าหนดการด้าเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
2. กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมที่ 1 การประกวดชุมชนจิตอาสา
2.2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
2.3 กิจกรรมที่ 3 การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
2.4 กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
๓. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค
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1. กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
1. หลักการและเหตุผล
การด้าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เติบโตและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้ างวิ นั ย มี จิ ตส้ านึ กรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคม ยึ ดมั่ นในสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ มี ความภาคภู มิ ใจ
ในความเป็ นไทย และประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย โดยผ่ า นกระบวนการทางการศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ต้ อ ง
ด้าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ กระบวนการเรี ยนรู้ สิ่ งส้ าคั ญอั นดั บแรกคื อบุ คลากรทางการศึ กษาต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และความส้าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วย
สถาบันพระมหากษัตริย์ การมีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นถึง
แนวการด้ า รงชี วิ ต ในทางสายกลาง เพื่ อเป็ น แบบอย่ างให้ กั บ ผู้ เ รี ยน และสามารถถ่ ายทอด ใช้ วิ ธี บริ ห าร
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นไทยที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในชาติ
มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตส้านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย
มีร ะเบี ย บวินั ย มีจิ ตสาธารณะ ค้านึ งถึง ประโยชน์ของส่ วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิด การแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น
แก้ปัญหาเป็น
อนึ่ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ผู้ เ รี ย นมี ค วามเสี่ ย งต่ อ อุ บั ติ เ หตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ว้ ล่ ว งหน้ า ได้
จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร ควรมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
สามารถช่ว ยเหลื อตนเองและบุ คคลใกล้ ตัว ได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อให้ บุคลากรได้รับความรู้
ที่ถูกต้องและมีทักษะในการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น
ได้ในภาวะฉุกเฉิน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันส้าคัญของชาติ
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและ
บุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เป้าหมาย
3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ้านวน ๑๐,๐๐๐ คน
ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการพลเรื อ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พนั ก งานราชการ
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บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษาและ
พัฒนาต่อเนื่องสิรินธร และสถาบันการศึกษาทางไกล
3.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้ารับการอบรมในสังกัดส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มีความตระหนักในการร่วมกัน
แสดงพลังปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการ
พระราชด้าริ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2) ผู้เข้ารับการอบรมในสังกัดส้านักงาน กศน. มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้
ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
4) ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๔.๑ เชิงปริมาณ
มีผู้เข้ารับการอบรม (ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษาและ
พัฒนาต่อเนื่องสิรินธร และสถาบันการศึกษาทางไกล) จ้านวน ๑๐,๐๐๐ คน
4.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด้ารงชีวิตและสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ ร้อยละ 80
2) ผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ/หรือให้ความช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้นได้จริง
ร้อยละ 80
3) ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตอาสาและพร้อมที่จะบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความเต็มใจ
ร้อยละ 80
4) ชุมชนและประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ โดยมีสมุดบันทึกความดีไว้
เป็นหลักฐาน
5. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ได้ก้าหนดเพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะ
ของการเป็นจิตอาสาตัวอย่าง เป็นก้าลัง เป็นแกนน้า ที่จะน้าความรู้ ความเข้าใจ ค้าว่าจิตอาสาไปขยายผลถึง
ประชาชน ผู้เรียน ให้เกิดการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตส้านึก สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้น้าส้าคัญใ น
การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และน้าความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือ
ผู้ ที่ได้ รั บ ความเดือ ดร้ อนจากสถานการณ์ วิ กฤติ และภัย พิบัติ ได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ประกอบด้ว ย 4 เรื่อ ง
(ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง) ได้แก่
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ที่
1

2

3
4

เรื่อง
เวลา (ชั่วโมง)
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประกอบด้วย
5
1) สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
2) ความเป็นชาติไทย ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศสยามจนถึงปัจจุบัน
3) ศาสนาพุทธ
4) ประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
การสร้ า งความตระหนั ก ในการร่ ว มกั น ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
2
พระมหากษัตริย์และสถาบันสาคัญของชาติ และพิธีปฏิญาณตนปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย
1) ศาสตร์พระราชา โครงการพระราชด้าริส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น
2) พิธีปฏิญาณตนปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประกอบด้วย
3
1) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2) การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
จิตอาสาพัฒนา การบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จานวน 2 ชั่วโมง
2
ประกอบด้วย
กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
รวม
12

6. รายละเอียดของหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
หลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ได้ก้าหนดให้มีการอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาแบ่ง
ออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้
6.1 ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย จ้านวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1) สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
2) ความเป็นชาติไทย ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศสยามจนถึงปัจจุบัน
3) ศาสนาพุทธ
4) ประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
6.2 การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันส้าคัญของ
ชาติ และพิธีปฏิญาณตนปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จ้านวน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1) ศาสตร์พระราชา โครงการพระราชด้าริส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2) พิธีปฏิญาณตนปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
6.3 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) จ้านวน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1) การบรรเทาสาธารณภัย
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2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3) การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
6.4 จิตอาสาพัฒนา การบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม จ้านวน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม
7. แนวทางการอบรม
7.1 ศึกษาจากวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการกลุ่ม
7.3 เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
8. กระบวนการอบรม
8.1 ก่อนเข้ารับการอบรม
ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยตนเองจากเอกสารคู่ มื อ เอกสารประกอบการเรี ย นรู้
บทความ สื่อและข้อมูลดิจิทัล หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่ 1 - 4
8.2 ระหว่างการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม โดยอาจใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการด้าเนินกิจกรรม บรรยายความรู้ ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม
8.3 หลังการอบรม
ผู้ผ่านการอบรมสามารถน้าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นจิตอาสาตัวอย่าง
เป็ น ก้ า ลั ง เป็ น แกนน้ า ไปขยายผลถึ ง ประชาชน ผู้ เ รี ย น ให้ เ กิ ด การสร้ า งอุ ด มการณ์ สร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก
สร้ างระเบี ย บวิ นั ย สามารถเป็ น ผู้ น้ าส้ าคัญในการประสานความร่ว มมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่ และน้าความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติ และภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
9.1 สื่อเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์
9.2 บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงาน
10. วิทยากร
ส้ านั กงาน กศน. ขอให้ ส้ า นั ก งาน กศน.จัง หวั ด/กรุง เทพมหานคร คัด เลื อกวิท ยากรและที มวิ ทยากรที่ มี
ความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช้านาญในการบรรยายในเนื้อหา เช่น วิทยากร
ในหัวข้อเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR) ควรเป็นวิทยากรจากส้านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ส้าหรับวิทยากรจิตอาสาควรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจิตอาสา
904 “หลักสูตรพื้นฐาน” และ “หลักสูตรหลักประจ้า ” ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ของส้านักงาน กศน.
หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
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11. ระยะเวลาในการอบรม
ระยะเวลาในการอบรม จ้านวน 2 วัน (12 ชั่วโมง)
12. สถานที่จัดอบรม
ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
และสถาบันการศึกษาทางไกลหรือหน่วยงานภายนอก
13. การประเมินผลโครงการ
13.1 รายงานผลการด้าเนินกิจกรรมตามแบบรายงาน (ทั้งในระดับพื้นที่ปฏิบัติและระดับนโยบาย)
13.2 แบบส้ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
13.3 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจทั้งก่อนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
13.4 การติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยอาจพิจารณาจาก
สมุดบันทึกความดี หรือภาพแสดงถึงการกระท้าความดีต่อสาธารณชน
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการประชาธิปไตยและร่วมกันสร้างสรรค์สังคม เกิดความรู้ รัก สามัคคี
เกิ ดความตระหนั กและพร้ อมที่ จ ะร่ ว มปกปู องเชิ ดชู สถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ รวมถึ งสามารถให้
ความช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยให้เกิดความปลอดภัยในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความพร้อม
ที่จะเป็นอาสาสมัครและบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดเวลา และสามารถน้าความรู้นี้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
15.1 ส้านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
15.2 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
15.3 สถาบันการศึกษาทางไกล
15.4 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
15.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
1. ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
สาระสาคัญ
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น เสาหลั กให้ กั บชาติ บ้า นเมื อ งมาตั้ ง แต่ ส มัย โบราณ จวบจนรั ช สมัย ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการด้ารงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี
และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ท้าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และด้ารงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้น้าการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมน้าพระราชด้าริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้
ประชาชนได้เรียนรู้และน้าไปปรับใช้ ท้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่ส้าคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
การเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ได้เรียนรู้ความหมาย
ความเป็ น มาของชาติไทย และความส้ าคั ญของสถาบั นหลั กของชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์ เสรีภ าพ
ในการนั บ ถื อ ศาสนาของไทย และบุ ญ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี
และรัตนโกสินทร์ เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ รวมถึงการสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติ
การรวมชาติให้เป็นปึกแผ่น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ภาษาของตนเองและมีบูรพมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ เคยเป็นศูนย์รวมและมหาอ้านาจ ทั้งทางด้านการเมือง
การปกครอง และเศรษฐกิจ ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งคนไทยทุกคนควรภูมิใจในความเป็นชาติไทยสืบต่อไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความส้าคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
3. เพื่อน้าความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
และพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่ง
ของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง
ขอบข่ายเนื้อหา
ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย , ความเป็นชาติไทย ตั้งแต่ก่อตั้ง
ประเทศสยามจนถึงปัจจุบัน , ศาสนาพุทธ และประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
เวลาที่ใช้

5 ชั่วโมง
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กระบวนการจัดการอบรม
การนาเข้าสู่บทเรียน
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเรื่องที่จะท้าความตกลงกับผู้เข้ารับการอบรมในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้
วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่ อง “ประวัติศาสตร์ ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไ ทย”
และให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท้าแผน และวางแผนในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ้าวันที่สอดคล้อง
กับหลักคุณธรรม
การสรุป
วิทยากรสรุปและซักถามความเข้าใจ
สื่อการเรียนรู้
1. สื่อเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์
2. บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงาน
การวัดและประเมินผล
ผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการวางแผนในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ้าวัน
และสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ความกระตือรือร้น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง การมีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา

30
2. การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสาคัญของชาติ
และพิธีปฏิญาณตนปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สาระสาคัญ
การสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ และร่ ว มกั น ปกปู องและเชิด ชู ส ถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ สร้ างความรั ก
ความสามั ค คี เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละ
พระราชกรณียกิจ และสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึ กษา
ตลอดจนเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน (แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด้า รัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) สามารถน้าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื้นที่ และเสริมสร้างความเข้าใจ ปลูกฝัง ค่านิยม อุดมการณ์ใน
สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ เป็ น ศูนย์ร วมใจและยึดเหนี่ยวจิ ตใจและคงอยู่คู่ ช าติ ไทย ตลอดไป
และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ เกิดความรัก
ความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการประชาธิปไตย และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถน้ า ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด้ า รงชี วิ ต และสามารถถ่ า ยทอดความรู้ เ รื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้
3. เพื่อให้มีความตระหนักในการร่วมกันแสดงพลังปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พระราชกรณี ย กิ จ โครงการพระราชด้ า ริ และหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว
ขอบข่ายเนื้อหา
ศาสตร์พระราชา โครงการพระราชด้าริส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และพิธีปฏิญาณตนปกปูองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เวลาที่ใช้

2 ชั่วโมง

กระบวนการจัดการอบรม
การนาเข้าสู่บทเรียน
แจ้ งจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ แ ละเรื่ องที่ จะท้า ความตกลงกับผู้ เ ข้ารั บการอบรมในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้
วิทยากรบรรยายในหั ว ข้ อเรื่ อ ง “การสร้ า งความตระหนัก ในการร่ วมกัน ปกป้ องและเชิ ดชูส ถาบั น
พระมหากษัตริย์และสถาบันสาคัญของชาติ และพิธีปฏิญาณตนปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ”
และให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท้าแผน และการวางแผนในเรื่องการน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และปฏิบัติ
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ได้ (แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ การสร้างภาวะผู้น้า
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การสร้างจิตส้านึกใหม่แบบพึ่งตนเอง การเรียนรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทัน)
การสรุป
วิทยากรสรุปและซักถามความเข้าใจ
สื่อการเรียนรู้
1. สื่อเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์
2. บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงาน
การวัดและประเมินผล
ผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการวางแผนในเรื่องการน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และ
ปฏิบัติได้ (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างภาวะผู้น้า
การปรั บเปลี่ย นวิธีคิด การสร้างจิตส้านึกใหม่แบบพึ่งตนเอง การเรียนรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทัน )
และสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ความกระตือรือร้น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง การมีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา
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3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
สาระสาคัญ
ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
และหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จมน้้า ผู้ปุวยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่
ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมี ภาวการณ์หยุดหายใจกะทันหันถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะ
ช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม
รวดเร็วและถูกวิธีจะท้าให้ผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่ว ยเหลื อตนเองและบุคคลใกล้ ตัว ได้
อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์
ขอบข่ายเนื้อหา
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
เวลาที่ใช้

3 ชั่วโมง

กระบวนการจัดการอบรม
การนาเข้าสู่บทเรียน
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเรื่องที่จะท้าความตกลงกับผู้เข้ารับการอบรมในการจัดกระบวนการจัด
การเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้
วิทยากรบรรยายในหั ว ข้อเรื่ อง “การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น และการช่วยชีวิต ขั้น พื้น ฐาน (CPR)”
และให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท้าแผน และการวางแผนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
การสรุป
วิทยากรสรุปและซักถามความเข้าใจ
สื่อการเรียนรู้
1. สื่อเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์
2. บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงาน
การวัดและประเมินผล
ผลจากการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม และการวางแผนในการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และการช่ ว ยชี วิ ต
ขั้นพื้นฐาน และสังเกตพฤติกรรมการแสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ความกระตือรือร้น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง การมีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา
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4. จิตอาสาพัฒนา การบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม
สาระสาคัญ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เน้นให้ความส้าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ ผู้เข้ารับการอบรมคิดสร้างสรรค์ออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความถนัด
และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกในการบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
4. เพื่อให้มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครและบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดเวลา
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการอบรมบ้าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ ใ นลั ก ษณะอาสาสมั ค รเพื่ อ ช่ ว ยขั ด เกลาจิ ต ใจให้ มี
ความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ขอบข่ายเนื้อหา
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม โดยด้าเนินการในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม และมีจิตสาธารณะ
กิจกรรมเพื่อสั งคมและสาธารณประโยชน์มีลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม
ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 2) เป็นกิจกรรมที่ท้าเพื่อผู้อื่น / สังคม
ในการจัดกิจกรรมควรเน้นกระบวนการรายงานและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง
เวลาที่ใช้

2 ชั่วโมง

กระบวนการจัดการอบรม
การนาเข้าสู่บทเรียน
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเรื่องที่จะท้าความตกลงกับผู้เข้ารับการอบรมในการจัดกระบวนการจัด
การเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล
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การเรียนรู้
วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม” และให้ผู้เข้ารับการอบรม
จัดท้าแผน และการวางแผนในการท้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
การสรุป
วิทยากรสรุปและซักถามความเข้าใจ
สื่อการเรียนรู้
1. สื่อเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์
2. บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงาน
การวัดและประเมินผล
ผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการวางแผนในการท้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
และสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ความกระตือรือร้น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง การมีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา
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2. กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน.
การด้าเนินการขยายผลโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการได้
ก้าหนดบทบาทภารกิจ โดยให้ขยายผลการด้าเนินงานจิตอาสาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนให้สถานศึกษา
ในสังกัดส้านักงาน กศน. จ้านวน 928 แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ และให้
ด้าเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประกวดชุมชนจิตอาสา 2) การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙) 3) การประกวดการ
จัดท้าโครงงานจิตอาสา และ 4) การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประกวดชุมชนจิตอาสา
1.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ด แนวทางการคั ด สรรการประกวดการขยายผลโครงการจิ ต อาสา
ประจ้าปี 2565 ตามที่ส้านักงาน กศน.ก้าหนด
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
โดย สถาบั น กศน.ภาค กลุ่ มส้ านักงาน กศน.จังหวัด ส้ านักงาน กศน.จั งหวั ด/กรุงเทพมหานคร
กศน.อ้าเภอ/เขต ด้าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา
ประจ้ าปี 2565 เพื่อพิจารณากลั่ นกรองในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ควรประชาสั มพันธ์ให้ กศน.อ้าเภอ และกศน.ต้าบล
ทราบล่วงหน้า
1.3 ประชุมคณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมการประกวดการจัดกิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชน โดยเป็น
กลุ่มการจัดตั้งงานจิตอาสาชุมชนในแต่ละระดับ เพื่อจัดท้าแผนด้าเนินงาน ก้าหนดการตรวจเยี่ยมและหลักเกณฑ์ใน
การคัดสรร ตามแนวทางที่ส้านักงาน กศน.ก้าหนด ดังนี้
จิตอาสาชุมชน ให้พิจารณาคัดเลือกจาก
- ท้าได้จริงและขยายผล (60 คะแนน)
(1) การน้าความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ด้าเนินการ (20 คะแนน)
(2) ผลการด้าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ (20 คะแนน)
(3) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะที่
พร้อมอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนมีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ในพื้นที่ ท้าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี (10 คะแนน)
(4) มีการน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้าง
สั มมาชี พที่ เป็ นรู ปธรรมและสามารถต่ อยอดได้ เช่ น ยกระดั บรายได้ ของครั วเรื อน มี กลุ่ มอาชี พเพิ่ มขึ้ น เป็ นต้ น
(10 คะแนน)
- งานด้านจิตอาสา (40 คะแนน)
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ทั้งนี้ สามารถก้าหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมการด้าเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านต่าง ๆ
1.4 แจ้งแนวทางการคัดสรร และแผนการดาเนินงาน กาหนดการตรวจเยี่ยม
1.5 ประกาศผลการคัดสรรชุมชนจิตอาสาดีเด่น
1.6 ด าเนิ น การถอดบทเรี ย นชุ ม ชนจิ ต อาสาระดั บ จั ง หวั ด โดยให้ ส้ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
จัดท้าเฉพาะประเด็นส้าคัญโดดเด่น พร้อมภาพประกอบ ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด ส่งให้ กลุ่มส้านักงาน กศน.จังหวัด
และ กลุ่มส้านักงาน กศน.จังหวัด จัดส่งผลงานการถอดบทเรียนให้ สถาบัน กศน.ภาค พร้อมรายงานผลการคัดสรร
ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เมื่อได้ด้าเนินการคัดสรรเรียบร้อยแล้ว สถาบัน กศน.ภาค
ทั้ง 5 ภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง) ด้าเนินการคัดสรรให้
เหลือประเภทละ 1 แห่ง
ทั้งนี้ ส้านักงาน กศน. จะด้าเนินการคัดสรรระดับประเทศ และมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
1.7 การนาเสนอผลงาน
ให้ ชุมชนจิ ตอาสาดีเด่น ที่ได้รับ การคัดเลื อกจากระดับภาค ภาคละ 1 ชุมชน จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน ณ สถานที่ที่ส้านักงาน กศน. ก้าหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบระดับประเทศ
1.5 เกณฑ์การตัดสินชุมชนจิตอาสาดีเด่น
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัล
และเกียรติบัตร
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล
และเกียรติบัตร
ต่้ากว่าร้อยละ 60
ได้รับรางวัลชมเชย เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ
1) ชุมชนที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 และ
ชุมชนที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในทุกระดับ ต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 90 คะแนน
2) รายละเอียดการพิจารณาชุมชนจิตอาสาดีเด่น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก
1.6 สถานที่ดาเนินงาน สถานที่ด้าเนินการให้เป็นไปตามที่กลุ่มส้านักงาน กศน. จังหวัด และสถาบัน
กศน.ภาค ก้าหนด
1.7 ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕
1.8 งบประมาณ ส้านักงาน กศน. จะด้าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙)
ส้านักงาน กศน. เห็นชอบให้ด้าเนินการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙) (รายละเอียดโครงการแข่งขันขับร้องสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากภาคผนวก) โดยมีเกณฑ์การประกวดดังนี้
2.1 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙)
2.1.1 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1) เป็นนักศึกษาชาย/หญิง ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงาน กศน. แบ่งเป็น
๓ ระดับและ ๑ ประเภท ได้แก่
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กศน.
- ประเภทนักศึกษาผู้พิการ ที่ยังศึกษาอยู่ในสังกัดส้านักงาน กศน. ในทุกระดับ
หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับนั้น ๆ (นักศึกษาการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษา ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/64 และ 1/65)
2) ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา โดยผู้ อ้านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
การเข้าร่วมแข่งขัน
3) การเข้าสมัครเข้าแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙) ต้องมีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาเป็นที่
ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม
2.1.2 วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1) ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
2) หลักเกณฑ์การแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ประกวด คือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙)
- ประกวดทีมละ 5 คน โดยมีผู้ขับร้องทีมละ 1 คน และแดนเซอร์ จ้านวน 4 คน คน
(ต้องเป็นนักศึกษาในระดับเดียวกันและไม่สามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้)
- ต้องน้าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี (Backing Track) ส้าหรับประกอบการร้อง
เพลงมาเองและสามารถตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)
- จับฉลาก เพื่อเรียงล้าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที
- ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จ้านวน 3 ชุด
- แต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดที่เหมาะสมกับบทเพลงที่ใช้ประกวด
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- กรณีที่เกิดการผิดพลาด อนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้อง
ท่อนที่ 1 หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหั กคะแนนตามกรณีที่ ผิด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัด
กิจกรรมการประกวดในรูปแบบ On site ได้ให้ประสานประธานกลุ่มส้านักงาน กศน.จังหวัด หรือผู้อ้านวยการ
สถาบัน กศน.ภาค แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาก้าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ของแต่ละพื้นที่ โดยใช้การประกวดในรูปแบบ On line ซึ่งเป็นการแสดงสดตามหลักเกณฑ์การแข่งขันข้างต้น
2.1.3 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1) นักร้องน้า
๖0 คะแนน
- แนะน้าตัวและแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเพลงที่ใช้ 10 คะแนน
ในการประกวดและเชื่อมกับบุญคุณของพระมหากษัตริย์
- น้้าเสียง ความไพเราะของเสียง
10 คะแนน
- เทคนิคการขับร้อง
10 คะแนน
- จังหวะ ท้านอง ถูกต้อง
10 คะแนน
- อักขระวิธีถูกต้อง
10 คะแนน
- บุคลิก ลีลา อารมณ์
10 คะแนน
2) แดนเซอร์
30 คะแนน
- ความพร้อมเพรียงในท่าทาง ลีลาสอดคล้องกับเพลง
10 คะแนน
(สวยงาม มั่นใจ สะท้อนความเป็นชาติไทย)
- ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน้าเสนอ
10 คะแนน
- การแต่งกายเหมาะสมกับบทเพลง
10 คะแนน
3) การสัมภาษณ์ และการตอบค้าถาม (ทีม)
๑0 คะแนน
หมายเหตุ ค้าถามในการสัมภาษณ์ต้องผ่านการคัดกรองจากการประชุมของคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนั้น ๆ
2.1.4 หลักฐานและการรับสมัครแข่งขัน
1) ใบสมัครการประกวดตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด สมัครและส่ งใบสมัครด้วยตนเอง ณ
ส้านักงาน กศน.จังหวัด
2) รูปถ่ายของผู้เข้าประกวดทุกคน (ภาพถ่ายทีม)
จ้านวน 1 รูป
3) ส้าเนาบัตรประชาชน
จ้านวน 1 ฉบับ
4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา
จ้านวน 1 ฉบับ
2.1.5 วัน เวลาและสถานที่ประกวด ส้านักงาน กศน.จังหวัด เป็นผู้ก้าหนดวัน เวลา และสถานที่
จัดประกวด
2.1.6 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามล้าดับ
** หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ **
2.1.7 คณะกรรมการตัดสิน
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เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านดนตรีหรือขับร้องจากหน่วยงานสังกัด
ส้ า นั ก งาน กศน. และหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกตามที่ค ณะกรรมการด้า เนิน การประกวดพิจ ารณาตามความ
เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นครูที่ท้าการสอนการขับร้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในด้านดนตรีสากล
ขับร้องสากล หรือขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
2) จ้ า นวนกรรมการตั ด สิ น 3 คน หรื อ 5 คน โดยให้ เ ลื อ กกรรมการ 1 คน
เป็นประธานกรรมการตัดสินและเป็นผู้ชี้ขาดผลการตัดสิน
3) การจัดหากรรมการตัดสินการประกวดในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดส้านักงาน กศน.จังหวัด
และสถาบัน กศน.ภาค ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าภาพ
4) คณะกรรมการด้า เนิน งาน จัด ประชุ ม ร่ว มกับ คณะกรรมการตั ดสิ น เพื่ อชี้ แ จง
วัตถุประสงค์การประกวดและเกณฑ์การตัดสิน
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักศึกษาที่เข้าแข่งขันเพื่อน้าไปพัฒนา
ทักษะของตนเอง
2.1.8 การส่งผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
1) ทีมที่เป็นตัวแทนของส้านักงาน กศน.จังหวัด และกลุ่มส้านักงาน กศน. จังหวัดเข้าแข่งขัน
ในระดั บ ภาค ต้ อ งได้ รั บ คะแนนระดั บ ชนะเลิ ศ ล้ า ดั บ ที่ 1 และที ม ที่ เ ป็ น ตั ว แทนระดั บ ภาคเข้ า แข่ ง ขั น ใน
ระดับประเทศ จะต้องได้รับคะแนนระดับชนะเลิศ ล้าดับที่ 1
2) ในกรณีที่มีผู้ชนะเลิศล้าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล้าดับที่
ตามล้าดับ ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูข้อที่ 2 ผู้ ที่ได้คะแนนข้อที่ 2
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสิน
เป็นผู้ชี้ขาด
2.1.9 สถานที่ด้าเนินการ ให้เป็นไปตามที่ส้านักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มส้านักงาน กศน. จังหวัด
และสถาบัน กศน. ภาค ก้าหนด
2.1.10 ระยะเวลาด้าเนินการ ด้าเนินการในระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๕
2.1.11 งบประมาณ ส้ านั กงาน กศน. จะด้าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าว
2.2 การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙) ระดับประเทศ
2.2.1 กฎ กติกาการประกวด
1) ประเภทระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.กศน. และประเภทนักศึกษาผู้พิการ ผู้เข้ารับการประกวดทุกคน ทุกประเภทใช้กฎ กติกา และการตัดสิน
เกณฑ์เดียวกัน ดังนี้
- ผู้เข้ารับการแข่งขันขับร้องต้องขับร้องบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการโดยไม่ใช้ดนตรีประกอบ
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- ผู้ เ ข้ ารั บ การแข่ ง ขัน ขั บ ร้อ งสามารถแต่ ง กายได้ อิ ส ระ เช่ น ผู้ เ ข้ า รั บการประกวด
สามารถแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ลักษณะของการแต่งกายดังกล่าวต้องมีความเหมาะสมกับความเป็นนักศึกษาและไม่ขัด
ต่อขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีงามของความเป็นไทย
2) เพลงที่ใช้ประกวดเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙)
3) ผู้เข้ารับการแข่งขันขับร้องต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ ส้านักงาน กศน.
ก้าหนด
4) จับฉลากเพื่อเรียงล้าดับก่อนประกวด 30 นาที
5) คณะกรรมการ คัดเลือกให้เหลือ 1 ทีมในแต่ละระดับ (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กศน. และประเภทนักศึกษาผู้พิการ) เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
2.2.2 แนวปฏิบัติส้าหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
1) ทันทีที่ทราบผลการคัดเลือก ให้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกประเภทต้องมารายงานตัว
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ส้านักงาน กศน.ก้าหนด
2) จับฉลาก เพื่อเรียงล้าดับก่อนประกวด 30 นาที
3) ผู้เข้าประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิ ศทุกประเภทต้องขับร้องสดบนเวทีประกวด
พร้อมดนตรีประกอบต่อหน้าคณะกรรมการ
4) กรรมการผู้ตัดสิน ส้านักงาน กศน.จะประกาศให้ทราบในวันรอบชิงชนะเลิศ
2.2.3 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
2.2.4 กรรมการผู้ตัดสิน ส้านักงาน กศน.จะประกาศให้ทราบในวันรอบชิงชนะเลิศ
1) นักร้องน้า
๖0 คะแนน
- แนะน้าตัวและแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเพลงที่ใช้ 10 คะแนน
ในการประกวดและเชื่อมกับบุญคุณของพระมหากษัตริย์
- น้้าเสียง ความไพเราะของเสียง
10 คะแนน
- เทคนิคการขับร้อง
10 คะแนน
- จังหวะ ท้านอง ถูกต้อง
10 คะแนน
- อักขระวิธีถูกต้อง
10 คะแนน
- บุคลิก ลีลา อารมณ์
10 คะแนน
2) แดนเซอร์
30 คะแนน
- ความพร้อมเพรียงในท่าทาง ลีลาสอดคล้องกับเพลง
10 คะแนน
(สวยงาม มั่นใจ สะท้อนความเป็นชาติไทย)
- ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน้าเสนอ
10 คะแนน
- การแต่งกายเหมาะสมกับบทเพลง
10 คะแนน
3) การสัมภาษณ์ และการตอบค้าถาม (ทีม)
๑0 คะแนน
หมายเหตุ ค้าถามในการสัมภาษณ์ต้องผ่านการคัดกรองจากการประชุมของคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนั้น ๆ
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2.2.5 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละระดับ (ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กศน.และประเภทนักศึกษาผู้พิการ) จะได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ตามล้าดับ โดยกรรมการผู้ตัดสิน ส้านักงาน กศน.จะประกาศผลให้ทราบ
ในวันรอบชิงชนะเลิศ
** หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ **
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กิจกรรมที่ 3 การประกวดการจัดทาโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
เพื่อให้การด้าเนินการประเมินโครงงานจิตอาสาต้นแบบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงก้าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ดังนี้
1. คุณสมบัติ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักศึกษา ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 2/64 และ 1/65
2. วิธีการ
๒.๑ คณะท้างานร่วมจัดท้ารายละเอียดโครงงานและเกณฑ์การประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
2.2 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานไปยังสถานศึกษาในสังกัด
๒.๓ สถานศึกษารับสมัครจากนักศึกษาที่สนใจภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒.๔ นักศึกษาส่งรายงานสรุปผลและส่งคลิปน้าเสนอผลการด้าเนินโครงงาน ความยาวคลิป 3 - 5 นาที
มายังสถานศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด เพื่อพิจารณาโครงงานจิตอาสาต้นแบบระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กศน.
๒.๕ สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกโครงงานจิตอาสาต้นแบบของนักศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กศน. และส่งผลงานของแต่ละ
ระดับที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเด่นขึ้นไป ให้ส้านักงาน กศน.จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
๒.๖ คณะประเมินระดับจังหวัด ด้าเนินการคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กศน. และส่งผลงานของแต่ละ
ระดับที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเด่นขึ้นไป ให้กลุ่มศูนย์จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.7 คณะประเมินระดับกลุ่มศูนย์จังหวัด ด้าเนินการคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.กศน. และส่งผลงานของแต่
ละระดับที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเด่นขึ้นไปให้ สถาบัน กศน.ภาค ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.8 คณะประเมินระดับ สถาบัน กศน.ภาค ด้าเนินการคัดเลื อกโครงงานของนักศึกษาและลงพื้นที่ดู
สภาพจริงทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.กศน. และส่ งผลงานของแต่ ล ะระดั บ ที่ผ่ า นเกณฑ์ ประเมิ นระดั บดีเด่น ขึ้นไปให้ ส้ านั กงาน กศน. ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด
2.9 คณะประเมินระดับประเทศด้าเนินการคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึก ษา ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น และระดั บมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช.กศน. โดยส้ านักงาน กศน.
ประกาศผลมอบรางวัล และเผยแพร่ผลไปยังสถานศึกษาและสาธารณชน
3. การจัดส่งแผนงาน/กิจกรรม
3.1 นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ จะต้องส่งใบสมัครภายใน
วันที่ ......................ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
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3.2 นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา ต้องส่งรายงานโครงงานที่ได้มีการด้าเนินการมาถึง ณ สิ้นสุดเดือน
.................ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้
3.3 นักศึกษาจั ดท้ารายงานสรุ ปผลการด้าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด เพื่อให้ คณะประเมิน ฯ
พิจารณาตัดสิน
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนและการตัดสินการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
การประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบจะพิจารณาจากโครงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท้ากิจกรรมจิตอาสา
โดยส่งรายงานสรุปที่มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด และคลิปน้าเสนอมีความยาว
ไม่เกิน 3 – 5 นาที ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณา มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความคิดสร้างสรรค์
15 คะแนน
2. ด้านความชัดเจนของแนวทางการด้าเนินโครงงาน
20 คะแนน
3. ด้านผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ
20 คะแนน
4. ด้านประโยชน์ของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน
30 คะแนน
5. ด้านความชัดเจนของรายงานสรุปและคลิปน้าเสนอ
15 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
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ทั้งนี้ การให้คะแนนในแต่ละด้านจะมีแนวทาง ดังนี้
ด้าน

แนวทางการพิจารณา

สิ่งที่ใช้ประกอบการ
พิจารณา
1) ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็น โครงงาน/กิจกรรมด้านจิตอาสาจากการริเริ่ม - รายงานสรุป
(15 คะแนน)
สร้างสรรค์หรือผสมผสาน ประยุกต์ หรือท้าในเรื่อง - คลิปน้าเสนอ
ที่ไม่มีใครคิดมาก่อน หรื อเป็นความคิดใหม่ๆจาก - ดูสภาพจริง
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงจากเดิมที่มีอยู่น้าไปสู่การ
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า
2) ด้ า นความชั ด เจนของแนว เป็นโครงงาน/กิจกรรมที่มีแนวทางการด้าเนินงาน มี
ทางการด้าเนินโครงงาน
กรอบคิด มีระยะเวลา และแผนงานที่ชัดเจน
(20 คะแนน)
3. ด้านผลผลิต ผลลัพธ์และ
เป็นโครงงาน/กิจกรรมที่มีตัวบ่งชี้ถึงผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบ (20 คะแนน)
ที่สามารถวัดผลและน้าไปประยุกต์ใช้ได้
4. ด้านประโยชน์ของผู้เรียน
โครงงาน/กิ จ กรรมเป็ น ประโยชน์ ใ นวงกว้ า งต่ อ
สถานศึกษา และชุมชน
ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน
(30 คะแนน)
5. ด้านความชัดเจนของรายงาน มีความชัดเจนในการรายงานสรุป การน้าเสนอคลิป
สรุปและคลิปน้าเสนอ
และสามารถชี้แจงรายละเอียดได้
(15 คะแนน)
หมายเหตุ ค้าตัดสินของคณะกรรมการโครงการจิตอาสาต้นแบบถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถ
โต้แย้งหรืออุทธรณ์ใด ๆ
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กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ส้านักงาน กศน. ได้ด้าเนินคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานด้านจิต
อาสาของหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานภายนอก จนประสบผลส้าเร็จ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดส้านักงาน กศน. ที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมด้านจิตอาสาที่
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนขยายเครือข่ายบุคลากรที่ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา
การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมด้านจิตอาสาที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
1.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
2. นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา หมายถึง บุคลากรในสังกัดส้านักงาน กศน. ที่มีผลงาน
ส่งเสริม สนั บสนุ นการขับ เคลื่ อนงานจิตอาสาในการด้าเนินงาน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้าง
นวัตกรรมด้านจิตอาสาที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน น้อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการปฏิบัติงานต้องอยู่ในช่วงระยะย้อนหลังไม่เกิน 2
ปี (นับจากปีปัจจุบัน) จ้าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรจิตอาสา 904
หมายถึง บุคลากรในสังกัดส้านักงาน กศน. ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของโรงเรียน
จิตอาสาพระราชทาน
2) ประเภทบุคลากรทั่วไป
หมายถึง บุคลากรในสังกัดส้านักงาน กศน. ทั่วไปที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
3. คุณสมบัติ
มี ผ ลงานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นจิ ต อาสา การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ หรื อ สร้ า ง
นวัตกรรมด้านจิตอาสาที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน น้อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการปฏิบัติงานต้องอยู่ในช่วงระยะย้อนหลังไม่เกิน
2 ปี (นับจากปีปัจจุบัน)
4. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก
๔.๑ ส้านักงาน กศน. จัดท้าค้าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอ้านวยการคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิต
อาสา แต่ละประเภท จ้านวน 2 คณะ และคณะกรรมการแต่ละคณะมีอ้านาจแต่งตั้งคณะท้างานเพิ่มเติมเพื่อ
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
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โดยคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ประเภทบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรจิตอาสา 904
1) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
2) ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกวด
ประเภทบุคลากรทั่วไป
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
๔.๒ รวบรวมแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นและเล่มเอกสารผลงาน พร้อมทั้งสรุปรายชื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้า
คุณประโยชน์ด้านจิตอาสาแต่ละประเภท
๔.๓ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้ป ฏิบั ติงานที่ท้าคุณประโยชน์ ด้านจิ ตอาสา พร้อมทั้งจัดท้ารายงานประชุมเสนอคณะกรรมการอ้านวยการ
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ทั้งนี้ จานวนของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานที่ทา
คุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ในแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
๔.๔ จั ดประชุ ม คณะกรรมการอ้ า นวยการคั ด เลื อ กผู้ ป ฏิ บัติ ง านที่ ท้ าคุ ณ ประโยชน์ ด้ า นจิต อาสาต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา
1) ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาของคณะกรรมการ
การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาที่เป็นไปตามเกณฑ์
2) กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้คณะกรรมการอ้านวยการพิจารณาผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์
ด้านจิตอาสา เพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร และค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการอ้านวยการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๔.๕ สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
5. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
5.1 ส้านั กงาน กศน. จัดท้าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ ปฏิบัติงานที่ท้า
คุณประโยชน์ด้านจิตอาสา เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลงนามในประกาศ โดยจะประกาศ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และแจ้งผลไปยังหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางสื่อต่าง ๆ
5.2 ผู้ ไ ด้รั บ การคั ดเลื อกเป็ น ผู้ ป ฏิบัติง านที่ท้าคุณ ประโยชน์ ด้านจิตอาสา จะได้รับเกียรติบัตรจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
ผลงานและหลักฐานที่ปรากฏซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อส้านักงาน กศน. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
งานจิตอาสาในการด้าเนินงาน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมด้านจิตอาสาที่โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) และการปฏิบัติงานต้องอยู่ในช่วงระยะย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (นับจากปี ปัจจุบัน) (หลักฐาน
อาทิ รูปภาพ วีดิโอ ซีดี ดีวีดี ใบประกาศเกียรติคุณและอื่น ๆ) และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านทาง
Online (Google Form) โดยมีหัวข้อดังนี้
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หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
ประเภทการประกวด
การพิจารณาจะดูจากรายงานข้อมูลที่จัดส่งมาตาม
ชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ช่องทางที่ สานักงาน กศน. กาหนดเป็นหลักและ
วันที่ในการทากิจกรรมจิตอาสา
พิจารณาจากเอกสารรูปเล่ม
ประเภทของจิตอาสา
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพศชาย
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพศหญิง
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม(เช่น จังหวัด,อาเภอ
,วัด,โรงเรียน,เครือข่าย เป็นต้น)
ชื่อผู้ควบคุมกิจกรรมจิตอาสา
รูปภาพการทากิจกรรมจิตอาสาจานวน 2 ภาพ
(ต้องมีรูปของผู้รายงานในกิจกรรมด้วย)
แนวทางปฏิบัติการทากิจกรรม
1. ต้องไม่เป็นงานประจ้าหรืองานในหน้าที่
2. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
3. การท้ากิจกรรม กพช. โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กพช.อ้าเภอ / ท้าร่วมกับเครือข่าย
4. ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาบุคคล / เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
เกณฑ์การให้คะแนนจากการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาผ่านระบบ Online
 ความถี่ของการท้ากิจกรรมจิตอาสา
30 คะแนน
 จ้านวนผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
20 คะแนน
 การท้างานร่วมกับเครือข่าย
20 คะแนน
 ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร
30 คะแนน
ข้อปฏิบัติในการจัดทาเล่มเอกสารผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์
ด้านจิตอาสา
ผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาโดยด้าเนินการ ดังนี้
1. จัดท้าปกเล่มเอกสารผลงานตามตัวอย่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. จัดท้าแบบเสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน และให้ ส้านักงาน กศน.จังหวัด
เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา และให้ผู้เสนอชื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาลงนามรับทราบการเสนอชื่อ
3. สรุปความรู้ ความสามารถ การท้าคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ ม สนับสนุนการขับเคลื่อน
งานจิตอาสาในการด้าเนินงาน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมด้านจิตอาสาที่โดดเด่นเป็นที่
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ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ของผู้ ได้รั บ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลื อกเป็นผู้ ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
พร้อมทั้งรางวัล เกียรติคุณที่ได้รับ (ตารางที่ 1)
ทั้งนี้ให้สรุปเฉพาะผลงานที่เกี่ยวข้องกับการการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานจิตอาสาในการ
ด้าเนินงาน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมด้านจิตอาสาที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้
ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
พร้อมทั้งระบุปี พ.ศ. ที่ด้าเนินการจนถึงปัจจุบัน (หลักฐาน อาทิ รูปภาพ วีดิโอ ซีดี ดีวีดี ใบประกาศเกียรติ
คุณและอื่น ๆ) (ตารางที่ 2) รายละเอียดตามตัวอย่าง
4. เล่มเอกสารผลงาน ประกอบด้วย
4.1 ปก
4.2 แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
4.3 ตารางที่ 1
4.4 ตารางที่ 2
4.5 ส้าเนา/ภาพถ่ายของรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร
4.6 ภาพกิจกรรมจ้านวนหน้ารวมทั้งเล่มไม่เกิน 50 หน้า จัดท้าคนละ/กลุ่มละ จ้านวน 2 เล่ม
พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft word และ
ไฟล์ pdf)
5. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว (ประเภทบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรจิตอาสา 904 และประเภทบุคลากร
ทั่วไป) คนละ 1 ภาพ พร้อมไฟล์ภาพกิจกรรมคนละไม่เกิน 4 ภาพ โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ
TIFF เท่านั้นและมีขนาดมากกว่า 1 MB ขึ้นไป หรือไฟล์วีดิโอ ให้บันทึกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีรวมอยู่กับ
ไฟล์เล่มเอกสารผลงานด้วย (ตามข้อ 4) เนื่องจากภาพ วีดิโอ ทั้งหมดจ้าเป็นต้องน้า ไปใช้ในการจัดท้าหนังสือ
นิทรรศการ และวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิต
อาสา
6. จัดส่งเล่มเอสารผลงานพร้อมซีดีหรือดีวีดี (ข้อ 4 และข้อ 5) คนละ 2 เล่ม มาพร้อมกับส้าเนาค้าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา และแบบสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการ
คัดเลือกฯ ให้ส้านักงาน กศน. ภายในวัน เวลาที่กาหนด
หมายเหตุ
ส้านักงาน กศน. จะไม่คืนเล่มเอกสารผลงานให้ จึงขอให้ใช้เอกสารหลักฐานฉบับส้าเนาในการจัดท้า
เอกสารผลงานเท่านั้น
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๓. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ตามโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้ ที่ผู้ ผ่านการอบรมหลั กสู ตรจิ ตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานของส้านักงาน กศน.
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และร่วมกันท้ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบ้าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในพื้นที่
ของแต่ละภาค
ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต้องสอดคล้องกับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุปะสงค์ พัฒนาท้องถิ่น
ของแต่ ล ะชุม ชนให้ มี คุณ ภาพชี วิ ตและความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้น ไม่ ว่ าจะเป็ น กิ จกรรมบ้ า เพ็ ญ สาธารณประโยชน์
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ้านวยความสะดวก และความปลอดภัยในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน
การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ
แนวการจัดกิจกรรมจิตอาสาระดับภาค
การจัดกิจกรรมจิตอาสาระดับภาค ในโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. ได้มอบหมายให้สถาบัน
กศน.ภาค เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และได้ก้าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาระดับภาคไว้ดังนี้

๑. การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปฎิบัติการ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
๒. การลงมือปฏิบัติงานที่ โคก หนอง นา ในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยมีการแบ่งหน้าที่ให้ผู้ ผ่านการอบรม
หลักสูตรจิตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานของส้านักงาน กศน.ในการปฏิบัติงาน
๓. น้าเสนอ Best practice ของแต่ละภาค และแนวทางในการน้าไปใช้ โดยน้าหลักทฤษฎี ๙ ขั้น
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่
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๕. แนะน้ ากิจ กรรมจิ ตอาสาพัฒ นาของภาคครั้งต่อไป (ภาคที่ เป็นเจ้าภาพ) แนะน้าจังหวัดที่ล งพื้น ที่
รวมถึงเหตุผลในการลงพื้นที่ในจังหวัดดังกล่าว
หมายเหตุ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาจพิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นหลัก
ห้วงเวลาในการดาเนินงาน
การด้าเนินงานในแต่ละสถาบัน กศน.ภาค ได้ก้าหนดการห้วงเวลาการท้ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับ
ภาคดังนี้

ภารกิจและหน้าที่ของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สถาบัน กศน. ภาค)
1. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการน้ า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง แต่ ง ตั้ ง
คณะท้างานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดท้าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ติดตามประเมินผล
สรุปรายงานเสนอตามล้าดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขโครงการ
2. ส่งเสริม สนับสนุน อ้านวยความสะดวกด้านงบประมาณ และทรัพยากร ฯลฯ โดยให้สถาบัน กศน. ภาค
ด้าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 จาก
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานของส้านักงาน กศน.
3. ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
๔. ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน
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5. รายงานค่าใช้จ่าย และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน (รูปเล่ม) ส่งสานักงาน กศน. (ส่วนกลาง)
รับทราบผล เพื่อพัฒนากระบวนการดาเนินงานให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/
กิจกรรม (โดยให้ระยะเวลา ๒ สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม)
หมายเหตุ
๑. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีการด้าเนินการแล้ว ให้หน่วยงานคืนเงินที่เหลือจ่าย พร้อม
รายงานค่าใช้จ่ายกลับมาที่ส้านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมโดยเร็ว
๒. งบประมาณการเบิกจ่าย ด้าเนินการให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการจิต
อาสาของส้านักงาน กศน. เป็นหลัก
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บทที่ 4
การสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน.
และการเขียนผลการถอดบทเรียน
การสรุปรายงานผลการด้าเนินงานโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. และการเขียนผลการถอดบทเรียนให้
ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ด้าเนินการจัดท้าสรุปรายงานผลตามแบบฟอร์มส่งให้ส้านักงาน กศน.
ดังต่อไปนี้
(เค้าโครงรูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน.)
รายงานผลการด้าเนินงานโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน. จังหวัด.../กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่............เดือน.......................พ.ศ................
ณ.......................................................................................

ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ............
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คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทสรุป
บทที่ 2 รายงานผลการดาเนินงาน
- กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน. (ให้รายงานผลของการอบรมพร้อมหลักสูตร) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. เนื้อหากิจกรรม
๒. วิธีการจัดกิจกรรม
๓. จ้านวนผู้เข้ารับการอบรม
๔. วิทยากร
๕. การประชาสัมพันธ์
๖. วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
๗. การประเมินโครงการ
- กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
1. กิจกรรมที่ 1 การประกวดการชุมชนจิตอาสาดีเด่น (ผลการถอดบทเรียน)
2. กิจกรรมที่ 2 การประกวดการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
3. กิจกรรมที่ 3 การประกวดการจัดท้าโครงงานจิตอาสา
4. กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ภาคผนวก
- โครงการที่ได้รับอนุมัติ
- ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินโครงการ
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก้าหนดการ ฯลฯ
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม/แบบประเมิน)
- ภาพบรรยากาศการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม จ้านวน 10 ภาพ (แสดงถึงกระบวนการอบรม)
- อื่น ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยค้านึงถึงความประหยัด โดยจัดท้าเป็นสื่อ/รายงานในรูปแบบออนไลน์และ
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น ผ่านเว็บไซต์ของส้านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพฯ และสื่ออื่น ๆ
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การเขียนรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
บทสรุป
เขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ โดยแบ่งเป็น
ย่อหน้าแรก ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ย่อหน้าที่สอง ให้เขียนสรุปว่าได้ด้าเนินการโครงการนี้ ที่ไหน /เมื่อไหร่ /มีขั้นตอนด้าเนินการที่ส้าคัญ
อย่างไร /ได้ผลทั้งด้านปริมาณเท่าไหร่ และหรือมีคุณภาพของผลงานอย่างไร ผลการด้าเนินการสรุปได้ดังนี้ ...
ย่อหน้าสุดท้าย สรุปผลการประเมินตามวัตถุ ประสงค์ของการประเมินโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร
(ประสิทธิผลของโครงการ) รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นภาพรวมและบอกเพียงค่าเฉลี่ย
หรือร้อยละ พร้อมทั้งเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด้าเนินงานโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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รายงานผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน. (ให้รายงานผลของการอบรมพร้อมหลักสูตร) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. เนื้อหากิจกรรม
๒. วิธีการจัดกิจกรรม
๓. จ้านวนผู้เข้ารับการอบรม
๔. วิทยากร
๕. การประชาสัมพันธ์
๖. วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
๗. การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ ประกอบด้วย
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
เป็นการเขียนให้เห็นถึงความเป็นมาของโครงการ การประเมินและรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
ย่อหน้าแรก เขียนจากหลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาของโครงการที่ได้รับอนุมัติ และย่อหน้าที่สอง เขียนให้
เห็นความจ้าเป็นของการประเมินและการรายงานผลโครงการ (เพื่อตรวจสอบความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานโครงการ และน้าไปสู่การจัดโครงการครั้งต่อไปรวมทั้งการวางแผน
จัดท้าโครงการครั้งต่อไป)
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
เป็นการเขียนจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยระบุดังนี้
1. เพื่อประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการใน
เรื่องต่อไปนี้ (ตามที่ร ะบุไว้ในวัตถุป ระสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ)
รวมทั้งประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินงานโครงการ
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการด้าเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา
3. ขอบเขตของการดาเนินงานโครงการ ประกอบด้วย เปูาหมาย จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่
วันเวลาด้าเนินงาน ขั้นตอนการด้าเนินงานและกิจกรรมที่ส้าคัญ
4. ผลการดาเนินโครงการ
น้าเสนอข้อมูลผลการด้าเนินงานทั้งข้อมูลพื้นฐานการด้าเนินงานโครงการ และตามด้วยข้อมูลผล
การประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินและรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
4.1 ข้อมูลพื้นฐานการด้าเนินงานโครงการ การเตรียมการด้าเนินงาน กระบวนการด้าเนินงานและ
ผลการด้าเนินงาน ผลที่ได้จากการด้าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.2 ผลการประเมินความส้าเร็จของการด้าเนินงานโครงการ
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เพื่อตอบค้าถามว่าโครงการมีประสิ ทธิผลและประสิทธิภ าพหรือไม่อย่างไร (ตามที่ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ และตามที่ระบุไว้ในโครงการ) อาจเป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาโดยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ร้อยละ…
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการบริหารจัดการและการด้าเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อโครงการและการด้าเนินงานโครงการ โดยหาค่าเฉลี่ยหรือค่าร้อยละและการแจงนับจากความคิดเห็น
อื่นๆ หรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการ
4.3 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ปัญหา
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินความส้าเร็จของการด้าเนินงานทั้งด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
6.2 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบ
โครงการ ที่ได้จากการด้าเนินงานโครงการหรือการประเมินผล เพื่อให้โครงการที่จะท้าต่อไปประสบความส้าเร็จ
หรือขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สามารถเพิ่มเติมหัวข้ออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
กับลักษณะของโครงการได้
7. ภาคผนวก
- โครงการที่ได้รับอนุมัติ
- ก้าหนดการอบรม
- ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินโครงการ
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก้าหนดการ ฯลฯ
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม/แบบประเมิน)
- ภาพบรรยากาศการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม จ้านวน 10 ภาพ (แสดงถึงกระบวนการอบรม)
- อื่น ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยค้านึงถึงความประหยัด โดยจัดท้าเป็นสื่อ/รายงานในรูปแบบออนไลน์
และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น ผ่านเว็บไซต์ของส้านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพฯ และสื่ออื่น ๆ
-ฯลฯ
หมายเหตุ อาจเพิ่มเติมหัวข้ออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
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(เค้าโครงรูปเล่มรายงานถอดบทเรียนจิตอาสาชุมชน)
รายงานถอดบทเรียนจิตอาสาชุมชน
ของส้านักงาน กศน. จังหวัด.../กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่............เดือน.......................พ.ศ................
ณ.......................................................................................

ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ............
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คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 วิธีดาเนินการถอดบทเรียน
บทที่ 3 ผลการถอดบทเรียน
บทที่ 4 สรุปผลการถอดบทเรียน
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
- ก้าหนดการถอดบทเรียน
- ประมวลภาพกิจกรรม จ้านวน 10 ภาพ
- เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียน
- รายชื่อคณะผู้ถอดบทเรียน
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ความเป็นมา
เป็นการเขียนให้เห็นถึงความเป็นมาของจิตอาสาชุมชน ย่อหน้าแรก เขียนจากหลักการและเหตุผลหรือ
ความเป็นมา ย่อหน้าที่สอง เขียนให้เห็นความจ้าเป็นของการถอดบทเรียน และย่อหน้าที่สาม เขียนให้เห็นผลที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการถอดบทเรียน
วัตถุประสงค์การถอดบทเรียน
เป็นการเขียนจากวัตถุประสงค์ โดยระบุให้ชัด ๆ ต้องตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ
1. เพื่อศึกษาขั้น ตอน การปฏิบัติ (เพื่ออธิบายให้ผู้ อ่านเข้าใจว่าก้าลังถอดบทเรียนเรื่องอะไร มี
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร)
2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา (ข้อนี้ ถือเป็นหัวใจหลักการถอดบทเรียน เพื่อ
เป็นการต่อยอดให้เกิดการน้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ)
ขอบเขตของการดาเนินงานโครงการ ประกอบด้วย เปูาหมาย จ้านวนผู้ถอดบทเรียน สถานที่วันเวลาด้าเนินงาน
ขั้นตอนการด้าเนินงานและกิจกรรมที่ส้าคัญ
วิธีดาเนินการถอดบทเรียน
เป็นการอธิบายให้เห็นกระบวนการจริงในการถอดบทเรียน ที่ท้าให้ผู้อ่านได้ประเมินความน่าเชื่อถือและ
คุณค่าของข้อมูล อาจประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
การขับเคลื่อนจิตอาสา
1. กลไกการขับเคลื่อน (หมายถึง กระบวนการ วิธีการจัดการ)
1.1 ระดับอ้าเภอ
1.2 ระดับต้าบล
1.3 ระดับหมู่บ้าน
2. กระบวนการในการขับเคลื่อน (หมายถึง วิธีการบริการตามกระบวนการบริหารในหลัก PDCA ซึ่ง
ประกอบด้วย Plan (การวางแผน) Do (การด้าเนินการ) Check (การตรวจสอบ) และ Action (การปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงหลังการตรวจสอบ)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อน (รูปแบบการถอดบทเรียนซึ่งเน้นกระบวนการประชุม มีการน้าเสนอ
และมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทในการด้าเนินกิจกรรม)
ผลการถอดบทเรียน
เกิดจากการน้าข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปตีความ เขียนเป็น
รายงาน และต้องชี้ให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดี (โดยสรุปประสบการณ์ในการท้างานที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็น
ถึงรายละเอียดของปัจจัยซึ่งท้าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส้าเร็จและไม่ส้าเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
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การปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ ) สามารถเขียนเป็นรายงานตามหัวข้อ
ดังนี้
1. ความคาดหวังก่อนดาเนินการ โดยการน้าข้อมูลจากวัตถุประสงค์การถอดบทเรียนมาเขียนเป็น
รูปแบบพรรณราหรือเป็นรายข้อ
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังการดาเนินกิจกรรม เป็นการเล่าถึงข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการถอดบทเรี ย น เช่ น เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ส ามารถน้ า ไปใช้ ใ นการด้ า เนิ น ชี วิ ต
และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
3. สิ่ ง ดี ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น /ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ บรรยายถึ ง ปั จ จั ย แห่ ง ความส้ า เร็ จ การสื่ อ สาร
ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ท้าให้เกิดการยอมรับและวางระบบงานด้วยความเข้าใจและ
รับรู้ในข้อมูลเดียวกัน
4. องค์ค วามรู้ ที่ไ ด้ จ ากการถอดบทเรี ยน องค์ความรู้ที่ส ามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใ นการแก้ปัญหา
หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อสนั บสนุนการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้ง ความเข้าใจผล ช่วยท้าให้มีการับรู้
และเข้าใจการด้าเนินการ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สรุปผลการถอดบทเรียน
สรุปผลทั้งหมด โดยน้าเสนอถึงปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และข้อจ้ากัดในการด้าเนินงาน เน้นประเด็น
ปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เพื่อให้มีการด้าเนินการหาวิธีแก้ไขต่อไป และน้าเสนอที่ท้าได้ดีที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการด้าเนินงาน เพื่อให้ งานที่จะท้าต่อไปประสบความส้าเร็จ
หรือขยายผลต่อไป
ภาคผนวก
- ก้าหนดการถอดบทเรียน
- ประมวลภาพกิจกรรม จ้านวน 10 ภาพ
- เครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียน
- รายชื่อคณะผู้ถอดบทเรียน
- อื่น ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยค้านึงถึงความประหยัด โดยจัดท้าเป็นสื่อ/รายงานในรูปแบบออนไลน์และ
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่น ผ่านเว็บไซต์ของส้านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพฯ และสื่ออื่น ๆ
-ฯลฯ
หมายเหตุ อาจเพิ่มเติมหัวข้ออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก
1. โครงการหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" และ “หลักสูตรหลักประจา”
3. กาหนดการอบรมพัฒนาตามโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
4. แบบประเมินโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
5. ตัวอย่างวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
6. แบบข้อมูลและทะเบียนประวัติชุมชนจิตอาสา
7. แบบประเมินชุมชนจิตอาสา
8. โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
9. ใบสมัคร การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
10. แบบประเมินการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.๙
11. การประกวดโครงการจิตอาสาต้นแบบ
12. เอกสารผลงานเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
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1. โครงการหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
1. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ข้ อ ที่ 12 เรื่ อ ง สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
คณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคม
พหุวัฒนธรรม 2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้า
ของส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ข้อสั่งการให้ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้าเนินการ (1) สนับสนุนให้ครู และบุคลากรเข้ารับการอบรม
จิตอาสา 904 กอรปกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจน
รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการด้ารงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า
700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ท้าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรม
โพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และด้ารงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็น
ผู้น้าการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมน้าพระราชด้าริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มาเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ เ รี ย นรู้ แ ละน้ า ไปปรั บ ใช้ ท้ า ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเท ศที่ พั ฒ นาไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่ส้าคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่ง
อารยประเทศได้อย่างสง่างาม ประชาชนสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิต
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่
ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง
ส้านั กงาน กศน. ได้น้ อมน้ าพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มาเป็นแนวทางเพื่อให้ ผู้ ที่ได้รับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมกัน
ปกปู องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื้นที่ อันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีความรักชาติ เกิดความรักความสามัคคี
เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส้านักงาน กศน.จึงได้จัดท้าโครงการ
จิตอาสาของส้านักงาน กศน. นี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันส้าคัญของชาติ
2.2 เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2.3 เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
2.4 เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
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3. เป้าหมาย
3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดส้านักงาน กศน. จ้านวน 10,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และบุคลากรสังกัดส้านักงาน กศน.
3.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรมในสังกัดส้านักงาน กศน. มีความตระหนักในการร่วมกันแสดงพลัง
ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด้าริ
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2) บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรมในสังกัดส้านักงาน กศน. มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3) บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
4) บุ ค ลากรผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี จิ ต สาธารณะที่ พ ร้ อ มอาสาสมั ค รในการบ้ า เพ็ ญ ประโยชน์
ต่อส่วนรวม
5) หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน. มีการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๔.๑ เชิงปริมาณ
มีผู้เข้ารับการอบรม (ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และบุคลากรสังกัดส้านักงาน กศน.) จ้านวน 10,000 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด้ารงชีวิตและสามารถถ่ายทอดความรู้
เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ ร้อยละ 80
2) ผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ/หรือให้ความช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้นได้จริง
ร้อยละ 80
3) ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี จิ ต อาสาและพร้ อ มที่ จ ะบ้ า เพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณชน
ด้วยความเต็มใจ ร้อยละ 80
4) ชุมชนและประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ โดยมีสมุดบันทึกความดี
ไว้เป็นหลักฐาน
5. การประเมินผลโครงการ
5.1 รายงานผลการด้าเนินกิจกรรมตามแบบรายงาน (ทั้งในระดับพื้นที่ปฏิบัติและระดับนโยบาย)
5.2 แบบส้ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5.3 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจทั้งก่อนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
5.4 การติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจพิจารณาจาก
สมุดบันทึกความดี หรือภาพแสดงถึงการกระท้าความดีต่อสาธารณชน
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและพร้อมที่จะร่วมปกปูองเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก การประชาธิ ป ไตยและร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ สั ง คม
ให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี
6.3 ผู้ เข้ ารั บการอบรมสามารถให้ ความช่ วยเหลื อหรื อปฐมพยาบาลผู้ ประสบภั ยให้ เกิ ดความปลอดภั ย
ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
6.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครและบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดเวลา
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 ส้านักงาน กศน. (กลุ่มบริหารงานบุคลลและนิติการ และกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง)
7.2 สถาบั น กศน.ภาค กลุ่ ม ส้ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ส้ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร
และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน.
๗.๔ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
๗.๕ สถาบันการศึกษาทางไกล
7.๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. กาหนดการอบรมพัฒนาตามโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
ก้าหนดการอบรมพัฒนา
ตามโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของส้านักงาน กศน.
ระหว่างวันที่......เดือน....................พ.ศ..........
ณ ..........................................................................................จังหวัด...................................................
วัน/เวลา

07.30 - 08.30 น.

08.30-09.00 น.

วันที่ 1

ลงทะเบียน
รายงานตัว

พิธีเปิดการอบรม โดย
.............................................
เลขาธิการ กศน. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 2

09.00-12.00 น.

13.00-15.00 น.

15.00-16.30 น.

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย

การสร้างความตระหนักในการ
ร่วมกันปกปูองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์และ
สถาบันส้าคัญของชาติ
และพิธีปฏิญาณตนปกปูอง
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์

โดย
....................................................
(5 ชั่วโมง)

โดย
..........................................
(2 ชั่วโมง)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

จิตอาสาพัฒนา
การบ้าเพ็ญประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม

จิตอาสาพัฒนา
การบ้าเพ็ญประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม

โดย
....................................................
(3 ชั่วโมง)

โดย
..........................................
(2 ชั่วโมง)

โดย
..........................................
(2 ชั่วโมง)
พิธีปิด
มอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ ตารางกาหนดการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

16.00-17.00 น.
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3. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" และ “หลักสูตรหลักประจา”
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รหัส
ก-016
ก-327
ก-337
ก-498
ข-112
1-ก083
1-ข046
2ก-041
2ก-045
2ก-046
2ก-084
2ก-098
2ก-142
2ก-144
2ก-146
2ก-148
2ก-153
2ก-154
2ก-155
2ก-156
2ก-162

ยศ / ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
นายนาวี แก้วประไพ
นางรัชนุช สละโวหาร
นายพงศ์กาญจน์ อ่วมรอด
นางสาวธนทร สาลีพันธ์
นายเนรมิตร เทพสุริย์
นายเพียร แสวงบุญ
นายตรีภพ อินพรหม
นายนฤพนธ์ ศรีปากดี
นายจิระประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์
นายสดสัย เพชรเจริญจริง
นายประวิตร ทับเที่ยง
นายสุรสิทธิ์ สุดสาย
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว
นายนิรัช สามัคคี
นายปรีชา ผลชมภู่
นายถาวร พลีดี
นายปริญญา ปิยชนานันทน์
นายอนุชา วิจิตรศิลป์

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
ผู้อ้านวยการ กศน.เขตดุสิต
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ครู กศน.ต้าบล อ้าเภอโพธิ์ทอง
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอหนองปรือ
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ผู้อ้านวยการ กศน.เมืองมุกดาหาร
ครู กศน.ต้าบล อ้าเภอเมืองมุกดาหาร
ครู กศน.ต้าบล อ้าเภอเต่างอย
ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการ กศน.เขตดอนเมือง
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการ กศน.เขตสายไหม
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการ กศน.เขตบางเขน
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ทางาน
สังกัดส้านักงาน กศน.
สังกัดส้านักงาน กศน.
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
ส้านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ส้านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

รุ่นที่
พื้นฐาน 1
พื้นฐาน 1
พื้นฐาน 1
พื้นฐาน 1
พื้นฐาน 1
พื้นฐาน 1 ภาค 1
พื้นฐาน 1 ภาค 1
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2

67
ลาดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

รหัส
2ก-221
2ก-503
2ข-017
2ข-024
2ข-045
2ข-047
2ข-122
3ก-474
3ก-475
3ก-478
3ก-481
3ก-487
3ก-488
3ก-492
3ก-496
3ก-502
3ก-506
3ข-158
3ข-171
3ข-172
3ข-173
3ข-174

ยศ / ชื่อ – สกุล
นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์
นายวิเชียรโชติ โสอุบล
นางสร้อยทิพย์ อุจวาที
นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์
น.ส.เรณู ลีสุวรรณ์
นางคนึงนิจ เกตุแก้ว
นายจ้านงค์ กล่อมแก้ว
นายมงคล กาฬคลอด
ว่าที่ ร.ต.อภิชาต ขันธชัย
นายสาธิต ทองสุพรรณ์
นายอุดร สิทธิพาที
นายนพรัตน์ แจ้งหมื่นไวย์
นายสุรพล วงศ์หวัน
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
นายสมชาย แสงด่วน
นายสมถวิล ค้าทอง
นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน
น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช
นางอัญชลี สายสวรรค์
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
นางอ้านวย กิจนัย

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอห้วยแถลง
ผู้อ้านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อ้านวยการกลุ่มการคลังและสินทรัพย์
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอพังโคน
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการ กศน..อ้าเภอเมือง
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอปุาโมก
ผู้อ้านวยการ กศน. อ้าเภอบางระจัน
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอจอมบึง
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอกระทุ่มแบน
ผู้อ้านวยการ กศน.เขตลาดกระบัง
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานนอกโรงเรียน
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอศรีเทพ

สถานที่ทางาน
ส้านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดส้านักงาน กศน.
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดล้าพูน
ส้านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ส้านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
ส้านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
ส้านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บรุ ี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
ส้านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ส้านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ส้านักงาน กศน.จังหวัด สมุทรสาคร
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดส้านักงาน กศน.
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

รุ่นที่
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3

68
ลาดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

รหัส
3ข-175
3ข-177
3ข-178
3ข-181
3ข-186
4ก-351
4ก-352
4ก-364
4ก-367
4ข-112
4ข-114
4ข-118
4ข-136
2A-231
2A-235
2A-237
2B-095
2B-096
2B-097
3A-387
4A-321
4A-324

ยศ / ชื่อ – สกุล
นางภัคจิรา เลิศณรงค์สิน
นางค้าหล้า พันหนองหว้า
น.ส.จีระพร เสาเวียง
นางดุจเดือน ค้าวัง
น.ส.สรัยณ์อร บุญมี
จ.อ.ท.พงศธร สนธิเส็ง
นายอเสกข์ อุปพงษ์
นายคณิน ทองเอียด
นายคมกฤช สาหลัง
นางสาวอุราพร เข็มพงษ์
นางพีฌานิกา ชัยปทุม
นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว
นางจิดาถา สนนิคม
ว่าที่ ร.ต.กีรติ กุลบุตร
นายชัยวิชิต สารัญ
พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี
น.ส.มยุรา เนินหาด
นางจารุณี แก้วประภา
น.ส.กุหลาบ อ่อนระทวย
นายปรเมศวร์ ศิรริ ัตน์
นายสุรเชษฐุ์ สุนทรากร
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บุญเฉิด

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาช้านาญการ
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอนาเชือก
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอเบญจลักษ์
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอโพนนาแก้ว
ผู้อ้านวยการ กศน.เขตบางนา
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอน้้าพอง
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอภูพาน
รองผู้อ้านวยการ ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอ
ศึกษานิเทศก์ช้านาญการ
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอบ้านค่าย
รองผู้อ้านวยการ ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอเกาะคา
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอพิบูลมังสาหาร
ครูผู้ช่วย กศน.เขตทุ่งครุ
รองผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด
นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอเมือง
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอโพธิ์ทอง
รองเลขาธิการ กศน.
รองผู้อ้านวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้
ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอท้ายเหมือง

สถานที่ทางาน
ส้านักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ส้านักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ส้านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
ส้านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
ส้านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ส้านักงาน กศน.จังหวัดนริวาส
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ส้านักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ส้านักงาน กศน.จังหวัดล้าปาง
ส้านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ส้านักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
ส้านักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
สังกัดส้านักงาน กศน.
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.จังหวัดพังงา

รุ่นที่
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 3
พื้นฐาน 4
พื้นฐาน 4
พื้นฐาน 4
พื้นฐาน 4
พื้นฐาน 4
พื้นฐาน 4
พื้นฐาน 4
พื้นฐาน 4
หลักประจ้า 2
หลักประจ้า 2
หลักประจ้า 2
หลักประจ้า 2
หลักประจ้า 2
หลักประจ้า 2
หลักประจ้า 3
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4

69
ลาดับ
66
67
68
69
70
71
72
7๓
7๔

รหัส
4A-326
4A-347
4A-356
4A-364
4B-098
4B-113
4B-123
4B-137
5A-216

ยศ / ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรี พรศักดิ์ ธรรมวานิช
นายประยุทธ สมวงษา
นายภัทรพล ทองหล่อ
นายไชยเดช ไฝทอง
นางสาวอัญชิษฐา สุขกาย
นางสาวธัญพร โพธิเวชกุล
นางสาวชนิดาภา เข็มทอง
นางสาวสุชานันท์ อ้อหิรัญ
นายสรรเพชญ ศิรเิ กตุ

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม
ครู กศน.ต้าบล (หัวหน้า กศน.แขวงบ้างช่างหล่อ)
ครูช้านาญการพิเศษ ศว.ยะลา
ครูผู้ช่วย กศน.อ้าเภอห้วยกระเจา
ครู สถาบัน กศน. ภาคกลาง
ครู กศน.ต้าบล กศน.เขตจัตุจักร
ครู กศน.ต้าบล
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
ครูช้านาญการพิเศษ กศน.อ.เมืองกาฬสินธุ์

สถานที่ทางาน
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
ส้านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
สังกัดส้านักงาน กศน.
ส้านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

รุ่นที่
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 4
หลักประจ้า 5
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4. แบบประเมินโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
แบบประเมิน
โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสานักงาน กศน.
ระหว่างวันที่.........เดือน...............พ.ศ. 2565 ณ ..............................................
สังกัด........................................
---------------------------------------------------------คาอธิบาย : แบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ขอให้ตอบแบบประเมินให้ครบ เพื่อให้ด้าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการน้าไปใช้ต่อไป
คาชี้แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก้าหนดให้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. สถานะ
 ผู้บริหาร
 ข้าราชการ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พนักงานราชการ
 เจ้าหน้าที่
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้านบริบทของหลักสูตร
1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ความสอดคล้องกับแผนการสอน
3. เนื้อหาของแต่ละรายวิชาไม่ซ้าซ้อนกัน
4. มีความน่าสนใจและทันสมัย
5. มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
ด้านปัจจัยนาเข้า : คุณสมบัติของวิทยากร
1. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
2. มีการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมคิด วิเคราะห์ และกล้า
แสดงความคิดเห็น
3. มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการ
อบรม
4. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผเู้ ข้า
รับการอบรม
5. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ด้านกระบวนการ : ทรัพยากรดาเนินการ
1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนต่าง ๆ มีความ
เพียงพอ เหมาะสม
2. มีสถานทีฝ่ ึกปฏิบตั ิการเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ
ด้านกระบวนการ : การจัดกิจกรรมและการวัดและ
ประเมินผล
1. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทางทฤษีสู่การปฏิบัติ
2. มีการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ท้างานร่วมกัน
3. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
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รายการประเมิน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม
4. มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาอย่างเพียงพอ
5. มีการสอดคล้องคุณธรรมจริยธรรม
6. มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
อบรม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรม
รายการประเมิน
ด้านความคาดหวัง “ก่อน” เข้าร่วมโครงการ
1. มีความตระหนักในการร่วมกันแสดงพลังปกปูองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
2. เกิดความรัก ความสามัคคีและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. มีจิตส้านึกการรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะที่
พร้อมจะบ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ด้านความคาดหวัง “หลัง” เข้าร่วมโครงการ
1. มีความตระหนักในการร่วมกันแสดงพลังปกปูองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
2. เกิดความรัก ความสามัคคีและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. มีจิตส้านึกการรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะที่
พร้อมจะบ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ด้านการบริหารจัดการโครงการ
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการนี้
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการนี้
3. การประสานงานและอ้านวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการ

มากที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลที่ได้จะน้ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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5. ตัวอย่างวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
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เลขที่.......

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสมมติ สมมติ

ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 26
ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 20
ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 48

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “โครงการหลักสูตรจิตอาสา” ของส้านักงาน กศน.
ประเภทหลักสูตรปกติ ระดับพื้นฐาน จ้านวน 12 ชั่วโมง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 22/2560)
ระหว่างวันที่..................เดือน............................พ.ศ. 2565
ณ..........................................................

ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 20

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ. 2565
(.................................................)
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด………………/
ประธานกลุ่มจังหวัด........................../
สถาบันภาค..............................

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)
เลขาธิการ กศน.

ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 18

หมายเหตุ กระดาษพื้นหลังเป็นสีขาวหรือครีมไม่มีลวดลาย

74
เลขที่.......

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 26
ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 20

นางสมมติ สมมติ

ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 48

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรม “โครงการจิตอาสา” ของส้านักงาน กศน.
ระหว่างวันที่..................เดือน............................พ.ศ. 2565
ณ..........................................................

ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 20

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ. 2565

(.................................................)
ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด………………

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)
เลขาธิการ กศน.

ฟอนต์ TH SarabunIT9
ขนาด 18

หมายเหตุ กระดาษพื้นหลังเป็นสีขาวหรือครีมไม่มีลวดลาย
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6. แบบข้อมูลและทะเบียนประวัติชุมชนจิตอาสา
แบบข้อมูลและทะเบียนประวัติชุมชนจิตอาสา
------------------------------------ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกลุ่ม/ชุมชน...........................หมู่ที่........ต้าบล...............อ้าเภอ.........................จังหวัด....................................
รายนามครูผู้สอนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการด้าเนินงานชุมชนจิตอาสา
1. ชื่อ............................สกุล.............................อายุ..............ปี สังกัด..................................................................
2. ชื่อ............................สกุล.............................อายุ..............ปี สังกัด..................................................................
3. ชื่อ............................สกุล.............................อายุ..............ปี สังกัด..................................................................
รายนามผู้เข้าร่วมกลุ่ม/ชุมชน..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ประธานกลุ่ม........................................อายุ...........ปี หมายเลขโทรศัพท์............................................
การศึกษาสูงสุด............................................ด้ารงต้าแหน่งเมื่อ................................................. ร วม.................ปี
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ชุมชน/ส่วนตัว (กรณีมี Facebook ชุมชนและส่วนตัวให้กรอกข้อมูลทั้ง ๒
Facebook)
Facebook ชุมชน...........................................…………………………………………………………………………………
Facebook ส่วนตัว.........................................................................................................................................
หลักคิดประจาใจในการทางาน (หลักคิด เช่น ค้าคม ค้าขวัญ ข้อคิดการท้างาน พอสังเขป)
คือ......................................................................................................................... ..................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ได้รับรางวัลชุมชนจิตอาสาดีเด่นในครั้งนี้ มีผลงานที่ภูมิใจสามารถเป็นแบบอย่างที่ต้อ งการเผยแพร่ คือ
อะไร (เลือกมาเพียง ๑ เรื่อง อธิบายพอสังเขป)
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
(.........................................)
ประธานชุมชน
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7. แบบประเมินชุมชนจิตอาสา
รายละเอียดในการพิจารณาชุมชนจิตอาสาดีเด่นเพื่อตัดสิน มีดังนี้
ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
1. ทาได้จริงและขยายผล หมายถึง การน้าแนวทางในการปฏิบัติไปขยายผลไปสู่ 60
พื้นที่ ชุมชน โดยมีกระบวนการ กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนโดยการปูองกันการเกิดซ้้า การแก้ไขต้องเหมาะสมกับผลกระทบที่ประสบอยู่
โดยเห็นเป็นรูปธรรม
1.1 การน้าความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ด้าเนินการ
20
1) มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
4
2) มีก ารพัฒ นาหรื อสร้ า งนวัต กรรมในการบริก ารชุม ชน ด้ านวิช าการ
4
วิชาชีพ จิตอาสา ฯลฯ
3) มี การจั ด กิจ กรรมอย่ างหลากหลาย เกื้อกูล กั บการใช้ ทรัพยากร ภูมิ
4
ปัญญาของท้องถิ่น
4) มีการจัดให้สมาชิกและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
4
5) มี ก ารสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ หรื อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากทรั พ ยากร
4
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
1.2 ผลการด้าเนินงานเป็นที่ประจักษ์
20
1) มีผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรมหรือมีผลการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยใช้หลัก
5
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชนอื่น
5
3) มีจ้านวนสมาชิกของชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น
5
4) ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ
5
1.๓ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิต 10
สาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนมี
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื้นที่ ท้าให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี โดยพิจารณาจาก
1) เป็นกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันคิด ท้าเพื่อผู้อื่น/ชุมชน/สังคม ด้วยความ
5
สมัครใจ
2) เป็นกิจกรรมที่ขยายผลมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
5
1.4 มีการน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ 10
ชุมชนสร้างสัมมาชีพที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้ เช่น ยกระดับรายได้ของ
ครัวเรือน มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยพิจารณาจาก
1) มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมี
5
รายจ่ายลดลง ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
2) ประชาชนมีอ าชีพหรื อรวมกลุ่ ม อาชีพ สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ตาม
5
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ประเด็นพิจารณา
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
2. งานด้านจิตอาสา หมายถึง งานที่บุคคล ประชาชนตระหนักรู้ และค้านึงถึง
ประโยชน์สุขของส่วนรวมและสังคม การมีจิตบริการ และการปฏิบัติในการให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการประพฤติปฏิบัติที่มุ่งความสุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี
1) เป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชนอื่น หรือน้าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา
2) มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
3) ได้รับรางวัล โล่ เกียรติบัตร ฯลฯ ด้านจิตอาสา จากหน่วยงานต่าง ๆ
4) มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายไปจากเดิม
5) มีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน หรือได้รับเชิญให้ร่วม
จัดนิทรรศการกับหน่วยงานอื่น
รวม

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
40

8
8
8
8
8
100

................................................ คณะกรรมการผู้ตัดสิน .............................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(................................................)
(................................................)
................................................ คณะกรรมการผู้ตัดสิน .............................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(................................................)
(................................................)
.................................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(................................................)
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8. โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1. หลักการและเหตุผล การแข่งขันประกวดร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการที่มีการจัดการแข่งขันเพื่อให้รู้คุณค่า ซาบซึ้ง
ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี และน้อมร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น
อัครศิลปินของปวงชนชาวไทย และเพื่อให้นักศึกษา เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า รู้จักและร่วมสืบสานบทเพลง
พระราชนิพนธ์อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าประกวดมีความภูมิใจ มีจิตส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
2) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญของการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน.
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
(1) นักศึกษามีความภูมิใจ มีจิตส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(2) นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) ส้านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2) หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน.
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน. จัดกิจกรรม
การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
2) เชิงคุณภาพ
(1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความภูมิใจ มีจิตส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
(2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การประเมินผลโครงการ นักศึกษามีความภูมิใจ มีจิตส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และมีการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษามีความภูมิใจ มีจิตส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และมีการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ใบสมัคร การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ใบสมัครเลขที่
ใบสมัคร การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
----------------------------------------ชื่อทีม
เพลงที่ใช้ในการขับร้อง.....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษาที่ส่งเข้าประกวด
ที่อยู่สถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
๑.
อายุ
ปี *นักร้องน้า*
2.
อายุ
ปี *แดนเซอร์*
3.
อายุ
ปี *แดนเซอร์*
4.
อายุ
ปี *แดนเซอร์*
5.
อายุ
ปี *แดนเซอร์*
ผู้ควบคุมทีม
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ลงชื่อ
(

)
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
วันที่......../.........../๒๕๖5

หมายเหตุ - กรุณาแนบหลักฐานส้าเนาบัตรนักศึกษาและบัตรปปอ./ส้าเนาบัตรประชาชนหรือส้าเนาทะเบียน
บ้านของสมาชิกในทีม/ภาพถ่ายสมาชิกในทีม พร้อมใบสมัคร*
- ไม่สามารถเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการแข่งขันได้
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10. แบบประเมินการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นักร้องนา

ลาดับ/รายการ/คะแนน

แดนเซอร์

แนะน้าตัวและแสดง
ทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหา
ของบทเพลงที่ใช้ในการ
ประกวดและเชื่อมกับ
บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์

น้าเสียง
ความ
ไพเราะของ
เสียง

เทคนิค
การขับ
ร้อง

จังหวะ
ทานอง
ถูกต้อง

อักขระวิธี
ถูกต้อง

บุคลิก
ลีลา
อารมณ์

10 คะแนน

10 คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

ความพร้อมเพรียงใน
ท่าทาง ลีลาสอดคล้อง
กับเพลง
(สวยงาม มั่นใจ สะท้อน
ความเป็นชาติไทย)
10 คะแนน

ความคิด
สร้างสรรค์
และรูปแบบ
การนาเสนอ
10 คะแนน

การ
สัมภาษณ์
และการ
การแต่งกาย
ตอบ
เหมาะสมกับ คาถาม
บทเพลง
10 คะแนน

10
คะแนน

คะแนนรวม

100
คะแนน

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทนักศึกษาผู้พิการ

.................................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(................................................)

.................................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(................................................)

.................................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(................................................)

.................................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(................................................)
.................................................. คณะกรรมการผู้ตัดสิ น
(................................................)
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11. การประกวดการจัดทาโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
แบบฟอร์มการเสนอโครงงานจิตอาสาต้นแบบ
1. ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... ...................................................
3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. หลักการและเหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. วิธีด้าเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. ขอบเขตการด้าเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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8. ระยะเวลาด้าเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. งบประมาณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
10 ตัวชี้วัดความส้าเร็จ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................
11. กรอบแนวทางการจัดการปัญหา/ความเสี่ยงของโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
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12. เอกสารผลงานเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา

เอกสารผลงาน
เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ประเภท................................................................................

ภาพถ่ายหน้าตรงที่เป็นรูปปัจจุบัน
(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF
ขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป
บันทึกลงแผ่นซีด/ี ดีวีดีด้วย)

ชื่อ-สกุล
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 ประเภทบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรจิตอาสา 904
 ประเภทบุคลากรทั่วไป

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ภาพถ่ายหน้าตรงที่เป็นรูปปัจจุบัน
(ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG หรือ .TIFF
ขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป
บันทึกลงแผ่นซีด/ี ดีวีดีด้วย)
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .......................................
วัน เดือน ปีเกิด..................................................................................................อายุ.........................................ปี
ระดับการศึกษา.....................................................................................................................................................
อาชีพ/ต้าแหน่ง.....................................................................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด.............................................................................................................................................. ....
ที่อยู่ปัจจุบัน..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................โทรสาร................................................มือถือ.........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).........................................................................................................................
2. การรับรองการเสนอชื่อ
ข้าพเจ้ า......................................................................................(ส้ านักงาน กศน.จังหวัด /
กรุงเทพมหานคร) เป็นผู้ให้ข้อมูลในการเสนอชื่อ................................................................................................ ..
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ท้าคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
 ประเภทบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรจิตอาสา 904
 ประเภทบุคลากรทั่วไป
ลงชื่อ..................................................................
(................................................................)
ผู้เสนอชื่อ
วันที่......../............................./..............
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ตารางที่ 1 สรุปผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ชื่อ-สกุล.............................................................................จังหวัด/หน่วยงานที่สงั กัด................................................................
ความรู้/ความสามารถ/การทาคุณประโยชน์
ของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา

เกียรติคุณที่ได้รับ
ให้ระบุชื่อรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร และปี พ.ศ.
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ตารางที่ 2 สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
ชื่อ-สกุล.............................................................................จังหวัด/หน่วยงานที่สงั กัด................................................................
งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน หรือ
ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานหรือดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

หลักฐานอ้างอิง

ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ..................................................
(................................................)
(................................................)
ตาแหน่ง..............................................
ตาแหน่ง..............................................
ผู้จัดทาเอกสารผลงาน
ผู้ตรวจสอบเอกสารผลงาน
โทร.....................................................
โทร.....................................................
หมายเหตุ ให้ระบุชื่อตาแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทาและผู้ตรวจสอบเล่มเอกสารผลงาน
ตารางที่ 3 สรุปผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา โดยสังเขป
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ภาพถ่ายหน้าตรง

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด............................................................... อายุ.....................................................................
อาชีพ.............................................................................. ต้าแหน่ง...............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................................................................................................
อีเมล์....................................................................................................................... .......................................

ผลงาน (ให้ระบุผลงานที่โดดเด่น อย่างน้อย 5 – 10 ผลงาน โดยเรียงลาดับตามปี พ.ศ. จากอดีตจนถึงปัจจุบัน)
1............................................................................................................................................................. ..........................................................................................
2.......................................................................................................................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................................................................................................................
4......................................................................................................................................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................................................................................................................................
6.......................................................................................................................................................................................................................................................
7.......................................................................................................................................................................................................................................................
8.......................................................................................................................................................................................................................................................
9.......................................................................................................................................................................................................................................................
10............................................................................................................................................................... ........................................................................................
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แบบสรุปรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
หน่วยงานที่สังกัด (ผู้เสนอ).................................................................................................................
ประเภท/ลาดับ
ชื่อ-สกุล

เอกสารผลงาน

ซีดี/ดีวีดี
ข้อมูลผลงาน

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPG/.TIFF ขนาด 1 MPขึ้นไป ไฟล์
วีดิโอ กิจกรรมผลงาน
ไฟล์ภาพหน้าตรง ไฟล์ภาพกิจกรรมผลงาน วีดิโอกิจกรรมผลงาน
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ผู้ตรวจสอบข้อมูล
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นางสาวตรีนุช เทียนทอง
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
นายสุภัทร จ้าปาทอง
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์
นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
นางอภิญญา ซอหะซัน
นายธนพัชร์ ขุนเทพ
นายดิษพล มาตุอ้าพันวงศ์
นายกษิพัฒ ภูลังกา
นางมณฑา อยู่หล้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน
รักษาการในต้าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
รักษาการในต้าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รักษาการในต้าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
รักษาการในต้าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ

ยกร่างและเรียบเรียง
นางสาวสุชานันท์ อ้อหิรัญ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคคล

คณะทางาน
นางสาวสุชานันท์ อ้อหิรัญ
นางสาววนัทส์ทยา เสือประเสริฐ
นางสาวปอนัดดา จิตต์เอื้อ
นางสาวศิริรัตน์ มะโนบาล
นายตฤณ เจนหนองแวง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

